Uddevalla Cykelklubb
sida 1(av 3)

Utfärdare: Arjan Vosselman

2020-05-12

Protokoll konstituerande möte 12:e Mars & uppföjlningsmöte 23:de Mars & 27:de April
2020-03-12
Närvarande:

2020-03-23
Arjan Vosselman
Jessica Niklasson
Fredrik Karlberg
Jesper Ferm
Pontus Olsson
Karolina Hansson
Kicki Jakobsson

2020-04-27

Närvarande: Arjan Vosselman
Jessica Niklasson
Fredrik Karlberg
Jesper Ferm
Pontus Olsson
Karolina Hansson
Joakim Ahl

Närvarande:

Arjan Vosselman
Jessica Niklasson
Fredrik Karlberg
Pontus Olsson
Karolina Hansson
Joakim Ahl
Kicki Jakobsson

- Konstituerande Mötesprotokoll:
2020-03-12
Det blev inget officiellt konstituerande möte eftersom några saknades tyvärr.
Lösningen är att jag skriver under och få det påskrivet av Mattias under morgondagen och lämnar hos
Kicki.
2020-03-23
Påskriven av Mathias & Arjan och överlämnad till Kicki.
- Årsmötesprotokoll:
2020-03-12
Jessica skickar till Arjan som kollar med Jesper Johansson
2020-03-23
Klart, Jessica lämnade orginalet hos Kicki.
- MTB träning / Ungdomarna:
2020-03-12
Fokus på onsdagskvällen, Mathias kallar till möte
2020-03-23
Möte genomförd och vi är hela 8 ledare denna säsongen, läget under kontroll, vi kör igång Onsdagkväll
den 1:e April
(alla ledarna ska ha ett begränsat registerutdrag, Mathias har koll på detta, Pontus dubbelkollar med
övriga LVG ledarna)
2020-04-27
Registerutdrag under kontroll, MTB träningar flyter på bra, premiär Bjursjön blir 29/4
- MTB läget allmän:
2020-03-12
Fredrik kontaktar Mathias och stämmer av med Mathias
2020-03-23
kvarstår
2020-04-27
Behov av väskor till våra MTB ledare finns, verktyg/första hjälpen etc, Fredrik kollar med USWE
(UMTB show samarbetspartner) och återkommer med förslag.
- LVG allmän:
2020-03-12
Förbättringsarbete pågår och ser bra ut (hemsidan/ledare/träningar)
2020-03-23
Aktivitetskalender uppe på hemsidan nu tack vara Lars Johansson,
Bengt tar hand om den lugnare gruppen på Tis & Torsdagkvällar (intervall)
Glenn Karlsson kör lagtempo träning på Onsdagar.
Helgträning skulle behövas struktureras upp, Arjan kollar med LVG gänget
2020-04-27
På lördagen har vi Glenn Karlsson/Stig till 30+ gruppen,
Jesper kör 28-30 gruppen och Jan Åkerman har hand om instegsgruppen.
Lördagen flyter på och vi stänger den tillsvidare.
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( förbättringspunkter LVG framöver: Söndagar fler grupper & tjejgrupp hade varit önskvärt,
agenda/kalender med fasta rutter)
- Enduro:
2020-03-23
Peter Karlsson försöker få igång enduroträningar på Torsdagkvällar framöver vid dynamitbacken
2020-04-27
Det rullar, Peter har fått igång ett litet gäng, stängt tillsvidare.

- Idrottsgalan:
2020-03-12
Styrelsen har som förslag att nominera Magnus Ekwall till årets eldsjäl.
2020-03-23
Idrottsgalan inställd pga Corona, vi kollar på det nästa år igen
- Projekt spårcentralen
2020-03-23
- 4a cykelleder är i stort sett klara
- 6st nedfarter i dynamitbacken kommer att skyltas upp om någon månad.
- Kvar i budget = 20.000 SEK ( förslag från projektet är att lägga det mesta på grusgropen) ska vara
slutfakturerat våren 2020!
- Arbetsdagar planerat vid Påsk, Magnus Ekwall kallar på Facebook!
Förslag från styrelsen är att se över ungdomsledar kursen som Bokenäs drar igång med SCF, kostnaden kan ev. täckas
delvis av projektspårcentralen om det blir över och sponsras av BDCF ( Mathias Lind / Fredrik Karlsberg kollar med
Bokenäs IF, Arjan kollar med Mikael Nystrand ordf. BDCF )
2020-04-27

Från 20.000 SEK är det nu enbart 1500 SEK kvar från Thordenstiftelsen
Alla pengar har gått till projektspårcentralen, finns inget utrymme att täcka eventuella utbildningar.
SWISH skyltar ska tas fram, vi använder klubbens vanliga SWISH nr, Magnus Ekwall skissar på ett
förslag och Fredrik Karlberg kommer att sponsra oss med materialet genom BRANDT Bil.

- Våra lopp: (Corona)
2020-03-12
Dalslandsrundan, vi avvaktar 1:a April och håller koll på Kungälv & Brudfjäll
(SCF kommer med nya direktiv den 20:de April vilket vi anser är för sent)
Herrestadsfjälloppet, inga investeringar och avvaktar läget
Uddevalla MTB Show, stora investeringar gjorda och på G, beslut i början på Juni
(242 anmälda)
2020-03-23
Dalslandsrundan, avvaktar, vi har inga större investeringar men Jessica kollar med tidtagningen som kan
vara kritiskt. Allt annat, mat & hyra är lugnt.
Avvaktar med övriga lopp & cup
2020-04-27
DR är inställt, inga kostnader och vi avvaktar SCF’s beslut den 20:de Maj för HFLoppet & UMTB
- Kläder:
2020-03-12
Allt är på G, börja kolla på specifika ledare kläder och ett lager
2020-03-23
Pga nuvarande Corona situationen gör vi inga investeringar än, vi avvaktar och se vart det landar först,
vi ska samla ihop och återanvända fjolårets modell tillsvidare.
2020-04-27
Pga Corona situationen blir det svårt att få ihop 10 tävlingar och därmed uppfyller man inte kraven
för bidraget. Styrelsen beslutar att liggande avtal gäller och därmed utbetalas eventuella bidrag i
slutet av nästa säsong 2021 istället.

Uddevalla Cykelklubb
Box 549
451 21 Uddevalla

Hemsida: www.uddevallack.se
Telefon :
Bankgiro: 5779 – 7771

E-post : uddevallack@gmail.com
Org.nr : 958500-4626

Uddevalla Cykelklubb
sida 3(av 3)

Utfärdare: Arjan Vosselman

2020-05-12

Styrelsen beslutar även att bidraget till alla ledare i form av 1 par byxor, 1 kortärmad och 1 långärmad tröja ändras till
ett bidrag på 1500 SEK i stället.
- Dagny’s klubblokal:
2020-03-23
Innesäsong nästan slut, Pontus kollar över cyklarna och gör en att göra lista vid behov (dubbelkolla med
Peter F vid behov)
2020-04-27
Viss inomhusträning pågår fortfarande, avvaktar några veckor till, Pontus kollar över utrustningen.
- Allmän:
2020-03-12
- Genomgång av verksamheten med 2 nya styrelsemedlemmar, Jesper & Fredrik
- Verksamhetsplan samt senaste besluts protokoll finns på Uddevalla CK hemsidan.
- Klubben har blivit lurad på 5000 Euro tyvärr men efter många moment har vi fått tillbaka pengarna
vilket firades med tårta!
- Kiosk / försäljning Bjursjö stugan
- Läger, ungdomar, MTB, Emil Lindgren
2020-03-23
- Vi avvaktar med läger, kolla läget med Emil Lindgren, förmodligen hösten, Mathias håller i bollen.
- Spin of Hope är inställd
- Jessica har haft kontakt med bjursjöstugan, vi kollar vidare på det.
2020-04-27

Vi försöker att få igång kiosk verksamhet vid Bjursjön nu när MTB träningar flyttas ditt.
(Jessica kollar vidare på möjligheterna)
Rimnershallen, dags att ansöka om höst/vinter 2020/2021 igen.
Styrelsen beslutar att lägga ner verksamheten i Rimnershallen pga den höga kostnaden och få
intäkter. ( ≈3000 SEK i Månad)

Nästa Möte => 2020 – 05 – 26
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