
 

Starten har gått i Härnön runt som även gäller seedning till Cykelvasan. 

 

 
 

Härnösands Cykelklubb 
 

Årsmöte 
Söndag 26 februari klockan 15 

HOK-stugan Vårdkasberget 

 

 

 



K A L L E L S E 
Medlemmar i Härnösands Cykelklubb 

kallas till årsmöte 

 
Dagordning för mötet 

 
1. Mötets öppnande  

2. Anteckning av närvarande medlemmar  
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

4. Val av protokolljusterare och rösträknare  
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt  

6. Fastställande av föredragningslista  
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret  
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)  

för det senaste räkenskapsåret  
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret  
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
10. Fastställande av medlemsavgifter  

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 
kommande verksamhets-/räkenskapsåret  

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner  
13. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år. I tur att avgå Anders 
Nyström  

b) Val av ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. I tur att avgå Ola Thelberg, Ken 
Löfgren och Tomas Lindh 

c) 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år. I tur att avgå Marcus Strömsten 
och Fredrik Bergman 
d) Två revisorer tillika valberedning för en tid av 1 år. I detta val får inte 

styrelsens ledamöter delta. I tur att avgå Christina Vosveld och Lars Vikberg 
f) Beslut om val av ombud till årsmöten SDF och SCF  

14. Motioner till SDF/SCF  
15. Övriga frågor 
16. Avslutning 

 

 
Helena Lindh bronsmedaljör i Nordiska mästerskapen. 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

Styrelsen för Härnösands Cykelklubb får härmed lämna följande verksamhetsberättelse 

för tiden 1 januari 2022 till 31 december 2022 

Styrelse  

Ordförande: Anders Nyström  

Sekreterare: Ola Thelberg 

Kassör: Bo Selin  

Ledamöter: Tomas Lindh, Ken Löfgren och Gunnar Stattin 

Suppleanter: Marcus Strömsten och Fredrik Bergman 

Revisorer/valberedning: Christina Vosveld och Lars Vikberg  

Tränare  

Tränare: Marcus Strömsten och Tomas Lindh (huvudtränare) samt Morgan Thunberg och 

Fredrik Bergman 

 

HCK 2022 

Äntligen kunde vi återgå till lite mer normala rutiner efter två säsonger med pandemi 

som resulterat i inställda tävlingar och träningsaktiviteter.  

 

Verksamhet  
Verksamheten har koncentrerats till hemmaplan. Tre gånger i veckan har ungdomar och 

äldre MTB-cyklister genomfört träning.  

 

Säsongen 2022 har vi bedrivit träning för cyklister mellan 13–63 år i en och samma 

träningsgrupp. Dessutom har Morgan Thunberg från Kramfors hjälpt till som ledare på 

träningar. Det har varit över 30 cyklister som har deltagit på träningarna. Vi har hunnit 

med drygt 60 träningstillfällen från 20 april till 7 oktober. Ansvariga tränare har varit 

Marcus Strömsten och Tomas Lindh. 

MTB-loppet Härnön runt arrangerades återigen. Tävlingen gällde som seedning till 

Cykelvasan. Herrklassen vanns av förre HCK: aren Edvin Lindh, numera tävlande för 

Faluklubben Team Ormsalva.  

Klubben är förstås stolt över att ha fostrat de duktiga bröderna Lindh. Det blev SM-

guld till Edvin i XCE som direktsändes i SVT.   

Nationella tävlingar. Klubben har varit representerad på två nationella tävlingar under 

året. Premiär för Enduro där Viktor Westin vann motionsklassen i SWE-cup Östersund. 

På MTB-SM i Göteborg ställde Tomas och Helena upp på båda distanserna, XCC och XCO.  

Helena grejade ett brons i D50 i nordiska mästerskapen XCO i Oslo. 

För alla som älskar landsvägscyklingen blev det äntligen klart med ny asfaltbeläggning på 

Risnäsrundan, inte en dag för sent. 

Klubbens representanter Nyström/Thelberg deltog i Svenska cykelförbundets digitala 

årsmöte. 

Under året har styrelsen haft nio sammanträden, samtliga fysiska möten. 

Under hösten drabbades klubben av chockbeskedet att Vilgot Lindh gått bort. Ett 

besked som skakade om oss alla. Under begravningen i den fullsatta domkyrkan var 

klubbens deltagare klädda i cykeltröjor. 

Härnösands kommun har skickat in en ansökan till Tillväxtverket om bidrag för att 

rusta vandringsleder och MTB-leder på Härnön. Klubbens bidrag är förslaget att skapa en 

cykelled från Härnösands central via Vårdkasberget och ut till Smitingens havsbad.  



Information  
Vår hemsida: www.hck.nu är tillsammans med Facebook Härnösands cykelklubb de 

viktigaste informationskanalerna. Under hösten har vi öppnat en ny hemsida byggd i 

samarbete med Klubbenonline i Östersund 

HCK har 114 betalande medlemmar. 75 män/25kvinnor i procentfördelning – medelålder 

53 år). Facebook växer hela tiden med totalt 380 medlemmar (+37.) 

 
 

Avslutning  
Säsongen 2022 blev en återgång till ett normalt cykelår. Vi går nu in mot ett nytt 

verksamhetsår med förhoppningen att vi framgångsrikt försvarar ställningen som en av 

landets främsta cykelklubbar.  

Vi vill slutligen tacka alla som med olika insatser har hjälpt klubben under året.  

 
Styrelsen Härnösands Cykelklubb 

 

Anders Nyström, Bo Selin, Gunnar Stattin, Tomas Lindh, Ken Löfgren, Ola Thelberg,  

 

Marcus Strömsten och Fredrik Bergman 

 

 

 

 

 
Täten I Härnön runt, Jacob Söderqvist och Edvin Lindh, i 

 passage Lotsstugan 


