Cykelklubben

MASTER Göteborg

Protokoll fört vid CK Masters årsmöte
Datum: 2016-02-07
Plats: Skatås, IK Sterns klubbstuga
Tid: 17.00-19.00
Närvarande från avgående styrelsen:
Björn Rosander, Viktor Recina, Erik Waldner, Emil Backlund
Ej Närvarande: Carolin Arvidsson, Anton Johansson, Frida Blomqvist
Ordinarie Revisorer:
Mikael Forsby
Ej närvarande: Fredrik Bistedt
Valberedningen:
Markus Lindén, Pierre Stjernman
Ej närvarande: Merve Muller, Andreas Simonsson
Övriga:
Mikael Forsby, Anders Berndtsson, Pierre Stjernman, Jerry Nilson, Daniel Bagge, Per
Wallentin, Jannike Abrahamsson, Rasmus Lindén, Markus Lindén, Erik Svenske,
Johanna Simonsson, Frida Lindén, Reimond Emanuelsson, Bo Nilvant, Joakim
Adolfsson, Mats Abrahamsson, Joakim Ryttsén, Agnes Abrahamsson, Joakim
Ryttsén, Axel Abrahamsson, Olof Abrahamsson

§1

Årsmötets öppnande
Avgående Ordförande Björn Rosander hälsade alla välkomna och
förklarade årsmötet öppnat

§2

Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängd upprättades genom närvarolista

§3

Fråga om årsmötet utlyst på rätt sätt
Årsmötet befanns vara korrekt utlyst

§4

Fastställande av dagordning för mötet
Dagordningen fastställdes med tillägg under punkten övriga frågor
rörande information om GCF samt Kommissarieverksamhet

§5

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Joakim Ryttsen, till sekreterare valdes
Mats Abrahamsson

§6

Val av protokolljusterare och rösträknare
Emil Backlund och Viktor Recina valdes till såväl protokolljusterare
som rösträknare

Skatås 416 55 Göteborg, Plusgiro 420603-3
www.ckmaster.com

Cykelklubben

MASTER Göteborg

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Mötets ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen, två
korrigeringar önskades: år 2014 skall ändras till 2015 avseende
medverkande i GBG girot, samt att det under utbildningar skulle
redovisas mötet om klubbens framtid som genomfördes i November i
SISU regi. Därefter lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§8

Styrelsens förvaltningsberättelse (Balans- och Resultaträkning) för
det senaste verksamhets/räkenskapsåret, 2015
Inget underlag fanns tillgängligt. Mikael Forsby, i egenskap av revisor,
redogjorde för innehållet. Klubbens totala intäkter har varit 581.000 kr
och utgifterna 576.000kr. Resultatet skrevs sålunda till 5000kr. De
viktigaste intäktskällorna har varit kommunala och statliga bidrag,
medlemsavgifter samt ett riktat bidrag till nya cyklar från
Barnhusfonden. Största utgiftsposterna har varit kostnader för klubbens
arrangemang, startavgifter, träningsläger, lokalhyror samt nya
lånecyklar.

§9

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret 2015
Mikael Forsby representerade revisorerna och meddelade att det för
perioden 2015-01-01 – 2015-12-31 ej förekommit fel eller brister i
förvaltningen av räkenskaperna. Reisorena framförde följande
rekommendationer: 1) Större arrangemang bör registreras med eget
kostnadsställe. 2) Fatta beslut om hur kassan om närmare 600.000 kr
skall användas. 3) Bevaka kommande års utgifter noga med anledning
av förväntat minskade intäkter. Därefter tillstyrkte revisorerna genom
Mikael Forsby fastställande av resultat- och balansräkning för
perioden.

§10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för perioden

§11

Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslog en höjning av familjemedlemskapsavgiften med 200
kr per år till totalt 800kr per år inför 2017 år verksamhetsår. I övrigt
föreslogs avgifterna lämnas oförändrade. Mötet beslutade att styrelsens
förslag skulle gälla. Det uppdrogs därefter åt styrelsen att besluta om
eventuellt införande av träningsavgifter för ungdomar som deltar i
träningen.

§12

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
Den av styrelsen föreslagna verksamhetsplanen redovisades. Mötet
önskade införa ett förtydligande avseende att klubbens primära
inriktning är tävlingsverksamhet. Mötet beslutade att
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verksamhetsplanen skall gälla med införande av nämnda justering.
Förslag till budget fanns inte tillgängligt men redovisades muntligt av
Emil Backlund. Klubben beräknande kommande års intäkter till
338.000kr och utgifterna till detsamma. Sålunda föreslog styrelsen en
nollbudget för 2016. Budgeten godkändes härefter av mötet.
§13

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inget inkommet

§14

Val av
Föreningens ordförande för en tid av ett år
Till klubbens ordförande valdes Erik Svenske
Två ledamöter i styrelsen för en tid av två år
Till ledamöter valdes Per Wallentin och Viktor Recina
En ledamot i fyllnadsval för en tid av ett år
Till ledamot valdes Emil Backlund
Tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid
av ett år varav en skall vara en representant för de aktiva
Till suppleanter valdes Erik Karlsson Landén som representant för de
aktiva samt Anneli Persson och Anders Leire i nämnd ordning
Två revisorer för en tid av ett år
Till revisorer valdes Mikael Forsby och Erik Waldner
Minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en
skall utses till sammankallande
Sittande valberedning valdes med Markus Lindén som
sammankallande och Merve Müller, Andreas Simonsson samt Pierre
Stjernman som övriga edlemmar
Beslut om val av ombud till SCF-möten (och ev. andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud).
Mötet uppdrog åt styrelsen att utse sådant ombud

§15

Övriga frågor
Björn Rosander påtalade behovet av att fler utbildar sig till
Kommissarier och redogjorde för vad ett sådant åtagande innebär för
förpliktelser och förmåner.
Björn Rosander meddelade att det finns planer på att så samman tre
distrikt till ett större. Detta skulle i så fall innebära att GCF upphör och
istället ingår i ett gemensamt distriktsförbund med Bohuslän dal och
Västergötland. Beslut är inte fattat.
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Frida Lindén framförde på uppdrag av Johanna Simonsson frågan om
huruvida klubben skall ersätta tränares licensavgifter. Mötet beslutade i
denna fråga att uppdra åt styrelsen att fatta beslut.
Avslutning av årsmötet
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade all närvarande för
deltagandet

§17

Utdelning av priser och utmärkelser
Klubbens standar för individuell SM medalj utdelades till Daniel
Bagge, Elias Lindén och Axel Abrahamsson
Läkerolbägaren för främsta SM insats tilldelades Daniel Bagge
Klubbmästersskapsmedaljer utdelades till Agnes Abrahamsson, Axel
Abrahamsson, Olof Abrahamsson, Carl Ryttsen, Pierre Stjernman,
Björn Calavin Frida Linden, Markus Linden, Therese Silfverbåge,
Linus Tolf Öberg, Johan Lagerlöf Mikael Forsby och Erik Karlsson
Landen.
Mastertrofén tilldelades Erik Karlsson Landén.

§18

Kaffe/Dricka och tårta
Förnämlig tårta avnjöts och avgående mångårige ordföranden Björn
Rosander tackades för sin utomordentliga insats för att göra klubben
till vad den är idag. Inte minst inom ungdomsverksamheten som växt
från en låg nivå till vad den är idag under Björns framgångsrika och
minst sagt uthålliga ledning. Ett mycket stort tack till Björn från
klubbens alla medlemmar!

Mats Abrahamsson
Sekreterare

Joakim Ryttsen
Ordförande

Emil Backlund
Justeringsman

Viktor Recina
Justeringsman
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