
Årsmöte i Uddevalla Cykelklubb   

Datum: 2019-03-06      

Plats: Klubblokalen, Kasenabbevägen, Uddevalla 

 

 

Närvarande: 24 medlemmar från Uddevalla CK var närvarande vid mötet. 

 

1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Arjan Vosselman hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av föredragningslistan  

Årsmötet beslutade att godkänna föredragningslistan. 

3. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt 

Årsmötet beslutade att anse årsmötet behörigt utlyst enligt stadgarna.  

4. Val av ordförande för mötet 

Årsmötet beslutade att välja Åke Hansson till mötesordförande. 

5. Val av sekreterare för mötet 

Årsmötet beslutade att välja Annelie Mogensen till mötessekreterare. 

6. Val av två (2) protokolljusterare och tillika rösträknare 

Årsmötet beslutade att välja Jesper Johansson och David Boman till justerare och tillika 

rösträknare. 

7. Behandling av verksamhetsberättelsen 

Verksamhetsberättelse för föregående års verksamhet presenterades för årsmötet.  

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och efter en korrigering lägga den till 

handlingarna. 

7. Behandling av förvaltningsberättelsen  

Förvaltningsberättelse för föregående års verksamhet presenterades för  

årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen och lägga den till 

handlingarna.  

8. Klubbens revisionsberättelse 

Revisorernas berättelse presenteras för årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna 

revisionsberättelsen. 

9. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning  

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

11. Val av ordförande för en tid av ett (1) år 

Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande. Årsmötet beslutade att välja Arjan 
Vosselman till ordförande. 



12. Val av tre (3) styrelseledamöter för en tid av två (2) år (I tur att avgå: Christina Jacobsson, 

Joakim Ahl, Pontus Olsson) 

Valberedningen presenterade sitt förslag till ordinarie styrelseledamöter. Årsmötet beslutade 

omval för samtliga tre avgående ledamöter. 

13. Val av två (2) styrelsesuppleanter för en tid av ett (1) år (har varit: Jan Petersson och Patrik 

Cervin, Törnblad).  

Valberedningen presenterade sitt förslag till suppleanter. Årsmötet beslutade att välja Jessica 

Niklasson och Patrik Cervin Törnblad till styrelsesuppleanter. 

14. Val av två (2) revisorer för en tid av ett (1) år (har varit: Arne Lindh och Åke Hansson). 

Valberedningen presenterade sitt förslag till revisorer. Årsmötet beslutade att välja Jan-Ove 
Holmberg och Åke Hansson till revisorer. 

15. Val av revisorssuppleant för en tid av ett (1) år (har varit: Lars Olvén). 

Valberedningen presenterade sitt förslag till revisorssuppleant. Årsmötet beslutade att välja Lars 

Olvén som revisorssuppleant. 

16. Val av valberedning för en tid av ett (1) år (Har varit Per Beckeman, Jesper Johansson och 

Ingvar Kåberg). 

Förslaget till valberedning presenterades. Årsmötet beslutade att välja Per Beckeman 

(sammankallande), Jesper Johansson och Bengt Larsson till valberedare. 

17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit till årsmötet.  

 18. Fastställande av medlemsavgifter 

Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna för 2020 ska vara oförändrade från 2019 års nivå 

(medlemsavgift: 400kr, familjemedlem: 600kr). 

 19. Årsmötet avslutas 

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.  

 

 

……………………………………………………    ……………………………………………                
Mötets ordförande, Åke Hansson     Sekreterare, Annelie Mogensen 
 
 
Justeras   Justeras 
 
 
……………………………………………………        ……………………………………………… 
Jesper Johansson  David Boman 


