
Protokoll 
Östersunds cykelklubbs Årsmöte 2021 
Datum: 2021-02-24 
Plats: Digitalt via Microsoft Teams 
 
1. Årsmötet öppnades. 
 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 
15 medlemmar deltog vid mötet, utav 8 var styrelsemedlemmar eller suppleanter. Möteslängden 
fastställdes därefter.  
 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 
Christoffer Brochs valdes till ordförande för årsmötet; Matt Richardson valdes till sekreterare.  
 
4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
 
Andreas Bergman valdes som justerare för årsmötet; Sara Rönnberg valdes som rösträknare.  
 
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 
Mötesdeltagare godkände utlysningen av mötet.  
 
6. Fastställande av föredragningslista. 
 
Mötesdeltagarna godkände föredragningslistan. 
 
7. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse 
 
Mötesordföranden presenterade Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
enligt bilagan, samt styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret enligt bilagan. 
 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ 

räkenskapsåret. 
 
Revisorerna uttalade sig om styrelsens förvaltning och redovisning av verksamheten, och 
konstaterade att de anser att styrelsens revision ger en rimlig grund för uttalandet. Revisorerna 
intygade att förvaltningsberättelsen har genomförts med god revisionssed, och tillstyrker att 
resultat/balansräkning fastställs. Revisorerna vidare anser att styrelsen inte har handlat i strid med 
stadgarna, och rekommenderade att styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
 
Mötesdeltagarna godkände att styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
10. Fastställande av medlemsavgifter. 
 



Medlemsavgifterna fastställdes av mötesdeltagarna.  
 
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-

/räkenskapsåret. 
 
Verksamhetsplanen och budgeten var inte klar vid årsmötets tidpunkt och därmed fastställdes inte.  
 
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
 
Inga förslag eller motioner inkom till årsmötet.  
 

13. Val  
 
Följande val genomfördes vid årsmötet:  
 

a) föreningens ordförande för en tid av ett år 
 
Valberedaren föreslog Christoffer Brochss till ordföranden; mötesdeltagare antog förslaget.  

 
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen (3 ledamöter av totalt 6 ledamöter) för en tid 

av 2 år  
 
Valberedaren föreslog Andreas Bergman och Sara Rönnberg som styrelsemedlemmar; 
mötesdeltagarna antog förslagen.  Ledamot/Kassör Anna-Karin Ivarsson valde att inte ställa upp för 
omval, och inga andra föreslogs eller kandiderade, varken av valberedaren eller mötesdeltagarna. 
Sista ledamotsplatsen förblir vakant tills vidare medan styrelsen och valberedningen diskuterar 
alternativ.  
 

c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år. 
 
Hans Lundkvist föreslogs som suppleant; mötesdeltagarna antog förslaget. Roger Claesson föreslogs 
sedan av mötesdeltagarna och accepterade nomineringen; mötesdeltagarna antog förslaget. 
 

d) 2 revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter 
delta. 

 
Matz Malm och Reinhold Skoglund föreslogs; mötesdeltagarna antog förslaget.  
 

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. 
 
Michael Eliasson och Anders Carlsson föreslogs; mötesdeltagarna antog förslaget. 
 

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att 
representera med ombud). 

 
Matt Richardson föreslogs som ombud till SDF möten; mötesdeltagarna antog förslaget.  
 
13. Övriga frågor. 
 

• Michael ställde frågan om samordnaruppdraget kring MTB skolan. Mötesordföranden 
förklarade uppdraget som hade tilldelats. Styrelseledamot John Lindh konstaterade att 



rekrytering av ideella ledare ändå är en förutsättning för MTB skolan utöver 
samordnarrollen.  

• Styrelseledamot John Lindh uppmanade medlemmar att ta kontakt med styrelsen vid 
problem i samhället kring cykling t.ex. förbud, klagomål osv. Styrelsen har goda möjligheter 
att ta kontakt med berörda parter för att skapa hållbara lösningar. 

 
Årsmötet avslutades.  
 
 
 
 


