
Värnamo Cykelklubb 1932-2016 

Årsmöte den 20 februari 2017 kl. 18:30 

§1 Mötet öppnades av ordföranden Christer Wallin som hälsade de närvarande välkomna 
§2 Dagordningen föreslogs och godkändes. 
§3 Ordförande redovisade hur mötet utlysts vilken godkändes. 
§4 Till presidium valdes sittande, det vill säga ordförande Christer Wallin och Lännart 

Gustavsson. 
§5 Sekreteraren redogjorde för vad som hänt under 2016 inklusive statistiken vilken 

godkändes. 
§6 Kassarapportera för 2015 och 2016 redovisades av kassören Filip Svedberg vilka 

godkändes. 
§7 Revisorerna hade inget att anmärka på den ekonomiska delen av klubbens verksamhet 
§8 Mötet beslöts ge full ansvarsfrihet för den gångna tiden. Påpekades att vikten av att 

medlemsavgifterna sköts på ett bättre sätt och att möten måste bli mer live inte bara 
per mail/telefon. Vidare föreslogs här att vi måste ha fler stora klubbmöten.  

§9 Val 
 Till ordförande för en tid av ett år valde Lännart Gustavsson 
 Till sekreterare för en tid av två år valdes Ulrik Nilsson 
 Till ledamot för en tid av ett år valdes Henrik Andersson 
 En ledamot under ett år väljs från mtb-sektionen under våren 
 Till kassör för en tid av två år valdes Filip Svedberg 
 Till suppleanter för en tid av ett år valdes Carl-Johan Bengtsson och Viktor Johansson 
 Till revisorer för en tid av ett år valdes Christer Wallin och Håkan Fridh 
 Till suppleanter för dessa valdes Viktor Johansson och Lars-Göran Sporre 
 Valberedning för nästa år överläts till styrelsen 
 Till materialförvaltare för en tid av ett år valdes Filip Svedberg 
§10 Beslöt arrangera Bolmen runt den 6 juni. Arbetet med detta kommer att starta snarast 

med en kommitté för detta. Möte den nionde mars.  
§11 Beslöts arrangera vår tävling den 19-20 augusti enligt programmet på swedishcycling 

online. Kompletterat med cirka två timmar rullskidtävling genom Patrik Petersson.  
§12 Måndagsturen ansvariga. Beslöts skriva om listan för 2016 och kolla om dessa vill ta 

sina uppgifter även i år.  
§13 Henrik och Lännart som går på möten med MTB-SM arrangörena redovisade för det 

första mötet där. Klubben har nu ansvaret för starterna där. 
§14 Beslöts satsa på en tävlingsverksamhet för ungdomar mtb i vår för att få startande på 

mtb-SM. 
§15 Beslöts att behålla medlemsavgifterna 100 för ungdomar till 19 år, därefter 200 och 

300 för familj. 
§16 Mötet avslutades av Christer Wallin som tackade de närvarande för intresset. 
 Mötet avslutades med att Filip Svedberg fick pris som bäste cyklist och Torbjörn Sporre 

för engagemang i spinning, cx och en del annat i klubben. 
§17 Värnamo dag som ovan 
 Lännart Gustavsson/sekreterare 


