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Protokoll årsmöte CK Sävast
Årsmöte CK Sävast den 17 mars 2021 kl 1900
Digitalt möte via Microsoft Teams
§ 1. Mötets öppnande.
Styrelsens ordförande Jesper Kallin hälsade samtliga välkomna och öppnade mötet
§ 2. Närvaro
12 deltagare.
§ 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
Samtliga deltagande har rösträtt efter erlagd medlemsavgift.
§ 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet valde Jesper Kallin till ordförande och Henrik Bylund till sekreterare för mötet.
§ 5. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.
Mötet valde Piotr Niewieczerzal till protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
§ 6. Har mötet utlyst på rätt sätt.
Mötet fann att mötet blivit behörigt utlyst.
§ 7. Fastställande av föredragningslista.
Mötet godkände föreslagen föredragningslista utan ändringar.
§ 8. Styrelsens Verksamhetsberättelse 2020.
Jesper berättade om föreningens verksamhet under 2020.
§ 9. Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsårets 2020.
Jesper återgav revisorns berättelse och redogjorde för föreningens räkenskaper.
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Mötet beslutade om att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§ 11. Fastställande av medlemsavgifter för 2022.
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Mötet beslutade att följande medlemsavgifter ska gälla för 2022:
Ungdom (13-20 år): 100 kr
Vuxen (21 år eller äldre): 200 kr
Familj 300 kr
I medlemsskapet ingår även fri start vid klubbens motionsarrangemang, under förutsättning att man deltar i
klubbkläder.

Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att göra det tydligare att man behöver ange namn
mm för swish-meddelande för medlemsavgifter.
§ 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhet-/räkenskapsåret.
Jesper presenterade styrelsens förslag till verksamhetens inriktning för 2021.
Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag, med följande tillägg:
Styrelsen får i uppdrag att verka mer aktivt för att marknadsföra föreningen i form av t ex race
reports från egna eller viktiga utomstående race, information på turistbyrå/sportaffärer och
liknande.
§ 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Inga motioner eller förslag har inlämnats innan mötet.
§ 14. Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år.
Mötet valde Robert Andersson till ordförande
b) Två ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
Mötet valde Josef Larsson och Piotr Niewieczerzal som ledamöter i styrelsen för en tid
av 2 år
c) Fyllnadsval av en ledamot för en tid av 1 år.
Denna post lämnades vakant.
d) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år var
Mötet valde Tommy Karlsson som suppleant.
e) Revisor jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter väljas.
Mötet valde Börje Moberg som revisor.
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f) Två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till
ordförande.
Mötet valde Jesper Kallin (ordförande) och Stephan Jacobsson (ledamot) till
valberedning.
g) Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har
rätt att representera med ombud)
Föreningen gav Henrik Bylund uppdrag att representera föreningen i NCF
§ 15. Övriga frågor
En fråga om aktivitet på ungdomssidan på landsväg lyftes och vad föreningen gör för att satsa
på detta.
Det noterades att föreningen tidigare inte aktivt har värvat på ungdomssidan. Vi har en
åldersgräns på 15 på våra vanliga arrangemang. Vi har däremot satsat en del på yngre på
MTB. Medlemmar uppmuntras att engagera sig i att föreslå och/eller leda aktiviteter i denna
form.
§ 16. Mötet avslutas
Jesper avslutar mötet och tackar för sin tid som ordförande.
Vid protokollet

Justeras
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Henrik Bylund

Piotr Niewieczerzal

