
Värnamo Cykelklubb    1932-2017 

Årsmöte den 25 februari 2018 kl. 15:00 Hotell Tre liljor 

 

 

Årsmötesprotokoll för 2017 

 

§1 Mötet öppnades av ordföranden Lännart Gustavsson som hälsade de närvarande välkomna. 

§2 Dagordningen föreslogs och godkändes. 

§3 Ordförande redovisade hur mötet utlysts vilket godkändes. 

§4 Till presidium valdes Lännart Gustavsson till ordförande och Filip Svedberg som sekreterare. 

§5 Ordförande redogjorde för vad som hänt under 2017 inklusive statistiken vilket godkändes.  

§6 Kassarapporten för 2017 redovisades av kassören Filip Svedberg och denna godkändes. 

§7 Revisionsberättelsen redovisades av Filip och revisorerna hade inget att anmärka på gällande 

räkenskaperna under 2017. 

§8 Mötet beslutade att ge full ansvarsfrihet för styrelsen för den gångna tiden. 

§9 Val 

 Till ordförande/firmatecknare för en tid av ett år valdes Lännart Gustavsson 

 Till sekreterare för en tid av två år / Ulrik Nilsson 1år kvar 

 Till ledamot för en tid av ett år valdes Henrik Andersson och Per Malm 

 Till ledamotsuppleanter för en tid av ett år valdes Carl-Johan Bengtsson  

                         och Viktor Johansson 

            Till kassör för en tid av två år / Filip Svedberg 1år kvar 

 Till revisorer för en tid av ett år valdes Christer Wallin och Håkan Fridh 

 Till revisorssuppleanter 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 Beslutades att arrangera Bolmen runt den 6 juni. Arbetet kommer fördelas under våren. 

§11 Beslutades att arrangera en landsvägstävling i tempo 18 augusti som ingår i SWE Cup Elit / 

Junior / Master / Para. Utöver detta kommer vi vara arrangör av MTB-KM den 16 september som 

kommer köras i friluftsområdet Borgen. 

§12 Beslutades att medlemsavgifter behålls på samma nivå som tidigare. 

§13 Beslutades att måndagsturen kommer arrangeras likt föregående år måndagar från torget. 

§14 Mötet avslutades av Lännart Gustavsson som tackade de närvarande för intresset. 

 

Filip Svedberg / Sekreterare 

 


