
 
 

Protokoll fört vid årsmöte för Västerås Cykelklubb 
söndagen den 15 februari 2015, kl. 15:00 – 18:00 

konferensrum i anslutning till Rocklunda Ishockeyhall 
 

Närvarande: 50 personer 
Förtäring: Kaffe och bulle 

§ 1. Dagordning och dokument 
Dagordning och dokument finns på Västerås Cykelklubbs hemsida, www.vasterasck.se. 

§ 2. Mötets öppnande 
VCK:s ordförande Bengt Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 3. Val av mötesfunktionärer 
Mötesordförande: Bengt Juhlin 
Mötessekreterare: Magnus Ahlbäck 
Justeringspersoner: Anna Lindén och Frank McNamara 

§ 4. Mötets behöriga utlysande 
Mötet fann att årsmötet var behörigen utlyst. 

§ 5. Godkännande av agenda 
Mötet godkände agendan. 

§ 6. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, och revisionsberättelse, för det 
föregående året 

VCK:s ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen för 2014. Magnus Ahlbäck berättade om MTB och 
ungdomsverksamheten, Johan Lindkvist om Cyclo-cross, Jenny Eliasson om Triathlon och Per Wetterling 
om Downhill. 

VCK:s ordförande gick igenom klubbens balansräkning och resultatrapport och berättade om klubbens 
olika intäkter och kostnader. Även projektrapporten för Västeråscykeln gicks igenom för att visa ett 
exempel på hur kostnader ska bokföras framöver. 

Mötesordförande läste upp revisorernas berättelse för räkenskapsåret. 

I och med dessa presentationer godkändes verksamhetsberättelsen av årsmötet. Årsmötet fastställde 
resultat- och balansräkning. 

§ 7. Styrelsens ansvarsfrihet 
Mötet beslutade att ge 2014 års styrelse ansvarsfrihet. 

§ 8. Val av styrelse för 2015 
a) Ordförande: Bengt Johansson valdes på ett år 
b) Sekreterare: Magnus Ahlbäck valdes på ett år 
c) Ledamot 1: Jan Stavås valdes på 2 år 
d) Ledamot 2: Maria Engelfeldt valdes på 2 år 



 
 

e) Suppleant 1: Johanna Lindfors valdes på 1 år 
f) Suppleant 2: Per Wolde valdes på 1 år 

Ledamöter som valts 2014 och sitter ett år till är kassör Caj Svensson. 

§ 9. Val av revisorer 
Valberedningen föreslog sittande revisorer, Lena Svangren och Hans Törnblom, till revisorer för 
kommande räkenskapsår. 

Mötet omvalde Lena och Hans till revisorer. 

§ 10. Val av valberedning 
Sittande valberedning med Per Wolde, Mats Viklund och Olle Spove omvaldes för 2014. Per Wolde är 
sammankallande för valberedningen. 

§ 11. Budget och verksamhetsplan för det kommande året 
VCK:s ordförande redogjorde för den verksamhetsplan styrelsen tagit fram för 2015. Nytt är uppdelningen 
i kommittéer för att göra fler medlemmar aktiva i klubbens arbete. 

VCK:s ordförande redogjorde för budgetförslaget. Nytt i budgeten är att klubbens evenemang har sina 
egna inkomst- och kostnadskalkyler i budgetförslaget. 

Mötet godkände verksamhetsplanen och budgetförslaget. 

§ 12. Ersättningar för 2015 och årsavgiften för 2016 
Mötet godkände att behålla ersättningsnivåer och årsavgiften från föregående år. 

§ 13. Motioner 
Inga motioner har inkommit till mötet. 

§ 14. Premieringar 
Följande premieringar gjordes enligt resultatlistan i verksamhetsberättelsen: 

 Emilia Ekström får Mikael ”Roddarn” Anderssons vandringpris ”En kämpe och god kamrat”. 

 Emil Vendlegård får priset som bästa MTB-cyklist. 

 Alva Lindfors får Thomas Erikssons vandringspris inom LVG. 

 Jenny Eliasson får priset som klubbmästare LVG Tempo Dam. 

 Bo Andersson får priset som klubbmästare LVG Tempo Herr. 

Följande ungdomar fick var sin biobiljett för medaljplaceringar i Västmanlands Cup: 

 Tilde Ekström 

 Emilia Ekström 

 Alva Lindfors 

 Emil Vendlegård 

 Willhelm Wallinder 

 Wincent Wallinder 

 Oliver Kallin 



 
 

Följande cyklister fick blommor som tack för sina placeringar i cuper och mästerskap: 

 Jenny Eliasson 

 Anna Anehag 

 Fredrik Wikström 

 Eva Gustavsson 

 Bo Andersson 

 Catina Karlsson 

 Kim Viklund 

Följande personer hyllades av mötet och fick blommor tilldelade: 

 avgående styrelseledamot, Mats Thyselius. 

 avgående motionsledare LVG, Nils-Erik Hägglund. 

§ 15. Övriga frågor 
Klubbens nya organisation med kommittéer och ansvarsområden 
VCK:s ordförande gick igenom klubbens nya organisation enligt dokumentet VCK verksamhetsplan 2015 
v4. Mötet hade inga kommentarer. 

100-årsjubileum 
Maria Engelfeldt gick igenom syfte och förslag på aktiviteter till klubbens 100-årsjubileum under 2016. 
Nils-Erik Hägglund presenterade historiegruppens arbete. 

Uppdatering av stadgar 
VCK:s styrelse har tagit fram ett nytt stadgeförslag, se dokument VCK Stadgar 2015 – förslag 7, som 
baseras på Riksidrottsförbundets stadgemall för idrottsföreningar. Förslaget har legat på VCK:s hemsida i 
två månader innan årsmötet och mötet godkände det nya stadgeförslaget. 

Ny klubblokal 
VCK:s ordförande gick igenom beslutsunderlaget för ett eventuellt byte av klubblokal, se dokument VCK 
klubblokal. 

Mötet ger styrelsen i uppdrag att ansöka om ett lånelöfte på banken så att klubben kan gå vidare och ta 
fram underlag för kostnader för en eventuellt ny lokal för att behandla under ett extra årsmöte. 

  



 
 

§ 16. Avslutning av årsmötet 
Mötesordförande avslutade årsmötet. 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

 

 

Magnus Ahlbäck  Anna Lindén  Frank McNamara 
Mötessekreterare  Protokolljusterare Protokolljusterare 


