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Västerås 2020-02-21 

 

Härmed lämnar jag följande motioner inför Västerås CK´s (VCK) årsmöte 2020.  

 

Med hemsidan avses: https://vasterasck.se 

 

Med vänliga hälsningar,  

Eva Gustavsson 

 

Motion 1: 

Styrelsebeslut som generellt berör medlemmar ska meddelas på hemsidan inom ”rimlig tid”, 

tex inom en vecka från beslutet. Exempel på ett sådant beslut kan vara byte av design på 

klubbkläder eller ändring av ersättningsregler till tävlande.  

 

Motion 2:  

Aktiviteter som anordnas, och helt/delvis finansieras av VCK, eller grupp/sektion inom VCK, 

bör tydligt annonseras på hemsidan så att alla medlemmar har möjlighet att delta i aktiviteten. 

Exempel: MTB-läger på hösten.  

 

 

Motion 3:  

VCK har under flertalet år haft en verksamhetsplan där de övergripande målen är att:  

1. Öka medlemsantalet 

2. Öka deltagandet i olika arrangemang och då i synnerhet tävlingar 

3. Förbättra tävlingsresultat, från fler medlemmar 

4. Sprida engagemanget att ställa upp som ledare, funktionär, etc., på fler medlemmar 

5. Inga olyckor (nollvision) 

6. Ingen medlem fälld för doping eller annat fusk (nolltolerans) 

7. Föreningens ekonomi i balans 

8. Fortsatt hög miljöprofil vid tävlingar mm 

 

Vissa av dess är glädjande uppfyllda medan vissa andra inte är det. I de fallen verkar det 

heller inte finnas någon uttalad strategi från styrelsens sida hur klubben ska jobba för att nå 

dessa mål. (Punkt 2, 3 och 4 ovan. ) 

 

I stadgarna kapitel 6, paragraf 2, står bland annat:  

Det åligger styrelsen särskilt att:  

….. 

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen  
…..  

 

Styrelsens utlåtande: Styrelsen tillstyrker. Styrelsen kommer att sträva efter att 

information meddelas inom rimlig tid. 
 

Styrelsens utlåtande: Styrelsen avslår. Styrelsen anser det redan görs. 
 

https://vasterasck.se/tavling/mtb/
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Min uppfattning är att dessa mål inte har drivits (dvs. planerats, letts eller fördelats) av 

styrelsen de senaste 3-4 åren.  

 

Baserat på detta föreslås att verksamhetsplanen diskuteras i detalj på årsmötet, för att få höra 

från medlemmarna vad de vill att föreningen ska ha för framtida mål, samt vad medlemmarna 

är beredda att engagera sig i.  

 

De årsmöten jag tidigare deltagit på har verksamhetsplanen inte diskuterats, det har enbart 

informerats om att den finns.  

 

Motion 4:  

Sist i verksamhetsplanen för 2019 står att styrelsen ska arbeta fram en vision för VCK. Jag 

önskar få visionen presenterad på årsmötet.  

 

Motion 5:  

För att få tillräckligt med funktionärer på klubbens arrangemang föreslås att medlemmar som 

får tävlingsersättning från klubben, eller medlemmar som utnyttjar av VCK arrangerade sub-

grupper på Vättern, ska vara ”tjänstgöringsskyldiga” på något av klubbens arrangemang. Dag 

och tid för respektive individ bör meddelas så snart arrangemangen schemalagts under 

vinter/våren. Medlemmar får själva byta med varandra om angiven tidpunkt inte funkar, dock 

ska man i möjligaste mån undvika att lägga tjänstgöring för en individ på ett arrangemang där 

personen normalt själv skulle delta. Om en person har ett tungt uppdrag inom VCK, tex 

ordförande, kassör eller sekreterare, bör dessa inte ha arbetsplikt på klubbens arrangemang.  

 

Motion 6:  

Styrelserepresentanter bör närvara på klubbens samtliga arrangemang iförda klubbkläder.  

 

Styrelsens utlåtande: Styrelsen avslår. Verksamhetsplanen ska fastställas på ett årsmöte 

och i mån av tid kan innehållet diskuteras i detalj. Styrelsen föreslår ett separat möte med 

medlemmarna för att diskutera vision och verksamhetsplan. Se även styrelsens utlåtande 

under motion 4. 

Styrelsens utlåtande: Styrelsen avslår. Visionen har inte utformats och behöver tas fram 

tillsammans med medlemmarna. Styrelsen önskar ha en dialog med medlemmarna att 

diskutera det. Se även styrelsens utlåtande under motion 3. 
 

Styrelsens utlåtande: Styrelsen tillstyrker. Styrelsen anser att det är god idé för att 

säkerställa funktioner till klubbens arrangemang. Nästa styrelse får i uppdrag att se över hur 

det kan realiseras. 

Styrelsens utlåtande: Styrelser tillstyrker. Styrelsen anser att det är ett bra förslag att 

någon från styrelsen närvarar på klubbens arrangemang. Inköp av klubbjackor för utlån till 

de som ska representera klubben behöver göras. 


