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Välkommen till Värmdö Cykelklubbs årsmöte avseende verksamhetsåret 2019 och 2020.
Pga rådande pandemi samt att sittande styrelse dessvärre inte kallat till årsmöte för 2019
respektive 2020 så har en arbetsgrupp satts ihop med målet att hålla årsmöte och ta nya tag
inför 2021. Årsmötet kommer därför att täcka både verksamhetsåret 2019 samt 2020 som ett
sammanhängande år. Som medlem i endera år har man således möjlighet att rösta men
endast med en röst oavsett om man har varit medlem i både 2019 och 2020. Detta är så
klart inte optimalt men vi får göra vårt bästa för att få det praktiska på plats så att
verksamheten i klubben kan komma igång igen.
Deltagare
Närvarande deltagare 7st varav 6st medlemmar och därmed röstberättigade.
Mötet

1. Föreningens ordförande öppnar årsmötet
Då föreningens ordförande inte deltar i mötet öppnas mötet av Tommy
Ahlsved
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Det beslutades att välja Tommy Ahlsved till ordförande och Sven Falkstedt
till sekreterare
3. Val av protokolljusterare med uppgift som rösträknare vid behov
Det beslutades att välja Olle Sandell till justerare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Kallelse till mötet har skett via publicering på klubben hemsida och
Facebookgrupp. Årsmötet beslutade att mötet blivit behörigen utlyst
5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes av mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Ordförande Tommy Ahlsved gick igenom verksamhetsberättelsen och den
kunde läggas till handlingarna.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret
Ordförande Tommy Ahlsved gick igenom förvaltningsberättelsen
(årsbokslut) och ett mindre summeringsfel i RESULTATRÄKNING
2020-01-01 - 2020-12-31 uppmärksammades i “Summa kostnader” där
summeringen av ovanliggande kostnader inte räknats ihop korrekt.
Däremot så är summeringen av årets resultat på -6 212 kr korrekt och
ingen vidare korrigering behövs. En reservation för obetald medlemsavgift
till Svenska cykelförbundet på 3000kr har noterats. Förvaltningsberättelsen
kunde läggas till handlingarna
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8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret
Revisor Sven Falkstedt läste upp en summering av revisionsberättelsen
och kan med stöd av revisionen rekommendera att årsmötet beviljar
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna åren.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019 och 2020.
10.Fastställande av medlemsavgifter
Det beslutades att medlemsavgiften för 2021 ska vara 350kr per medlem.
11.Fastställande av verksamhetsplan
Ingen verksamhetsplan har lagts fram till mötet men mötet är eniga om att
målet för året är att komma igång med ungdomsverksamheten.
Det uppdrogs till den nya styrelsen att under året arbete med att kunna
presentera en verksamhetsplan senast till nästa årsmöte.
12.Behandling av i rätt tid inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.
13.Val av styrelse för året
Ordförande Tommy Ahlsved föredrog valberedningens förslag och det
beslutades att välja enligt valberedningens förslag.
a. föreningens ordförande för en tid av 2 år
Det beslutades att välja Andreas Widell
b. övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
Det beslutades att välja Tommy Ahlsved, Sven Falkstedt, Peter
Stenberg och Olle Sandell
c. 1 suppleant för en tid av ett 1 år.
Det beslutades att välja Jonas Moberg
d. 1 revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta
Det beslutades att välja Magnus Andersson men det uppdrogs även
till styrelsen att leta efter en extern auktoriserad revisor till
nästkommande revision.
e. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en
skall utses till ordförande
Det beslutades att välja Tommy Ahlsved (ordförande) och Andreas
Widell.
14.Övriga frågor
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Inga övriga frågor
15.Ordföranden avslutar mötet
Ordförande Tommy Ahlsved avslutar mötet 19:56 och tackar för
deltagande
16.Underskrifter

_________________________
Tommy Ahlsved
Ordförande

__________________________
Sven Falkstedt
Sekreterare

_________________________
Olle Sandell
Justerare
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