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1. Genomgång årsberättelse och verksamhetsplan. 

 

2. Genomgång ekonomi.  

 

Styrelsen beslutar: 

 

3. Uddevalla MTB är ett av våra viktiga arrangemang för Uddevalla CK där överskottet går till 

barn-och ungdomsverksamheten. Det är dock mycket svårt att säkerställa behovet av 

funktionärer och funktionärer är en förutsättning för genomförande av tävlingen. Som det 

ser ut inför 2020 tvingas Uddevalla CK köpa funktionärer från andra föreningar, vilket innebär 

att klubbens intäkter av arrangemanget minskar kraftigt. Detta är en nödlösning för 2020 

men är inte möjligt långsiktigt. Det krävs att föreningen lyckas hitta lösningar som innebär att 

vi kan ta ansvar för vår del av arrangemanget framöver. Denna problematik ska lyftas på 

årsmötet.  

 

4. Ersättningar vid tävlingar och reseersättning vid tävling gäller enligt protokoll 190212 för 

ungdom/junior och elit/U23. Enda revideringen är maxbeloppet som ändras från 300 kr till 

350 kr per tävlingsstart. 

 

Vid oklarheter eller för tävlingar som inte regleras i protokollet görs en ansökan till styrelsen 

som fattar beslut i varje enskilt fall.  

 

Beslutet 190212 kompletteras med:  

• Klubben ersätter alltid kostnad för licens för barn- och ungdom samt chip under 

förutsättning att ungdomen genomför minst 5 tävlingsstarter. Detta utbetalas efter 



säsongen. För juniorer och äldre krävs minst 10 tävlingsstarter per år för att få 

licensen och kostnad för chip (motsvarande utlägget) återbetald.  

 

• Medlemskap ska inbetalas efter senast 3 träningstillfällen och gäller för resten av 

året. Efter inbetalt medlemskap och 5 träningar får ungdomen en tröja att hämta hos 

Rune Karlsson  Elesebergsgatan 25 alt. efter ö.k 073-8307906. 

 

• Föräldrar till barn och ungdom som får ersättning för tävlingar samt till tävlande över 

15 år som får ersättning för tävlingar förväntas bidra till föreningen genom att hjälpa 

till som ledare, funktionärer eller på annat sätt som beslutas av styrelsen.   

 

• För att klubbens cyklister ska kunna representera Uddevalla CK på lämpligt sätt får 

tävlingscyklister stöd med tävlingskläder till ett värde av 4500 kr under en 3-

årsperiod under förutsättning att:  

 

- Upp till 12 år minst 5 tävlingsstarter per år. 

- Över 13 år, (13-99 år) minst 10 tävlingsstarter per år. 

 

Med tävlingsstart avses start i tävling som kräver licens. Kläderna köps i vanlig 

ordning vid de tillfällen som klubben erbjuder och ersätts ur potten om max 4500 kr 

efter säsongens slut vid samma tillfälle som startavgifter och reseersättning 

utbetalas.  

 

• Ledare (formellt utsedda av styrelsen) får en kort byxa, kort tröja och lång tröja.  

 

• Stöd för träningsläger utbetalas med 2500 kr för ungdom/junior. Ansökan hanteras 

av styrelsen. Samma krav på motprestation som angavs ovan gällande stöd till 

tävlande.  

 

5. Alla ungdomsledare ska inkomma med utdrag ur belastningsregistret enligt beslut från RF.  

 

 

 

Sekreterare     Protokoll justerat 

 

 

 

 


