Årsmöte Mera Lera MTB 2013-02-05.
1. Mera Leras ordförande Amelie Magnander hälsade deltagarna välkomna till Opus
bilprovnings lokaler och Mera Leras årsmöte 2013.
2. Fastställande av röstlängd.
Alla deltagare hade giltig rösträtt.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet valde Amelie Magnander till ordförande och Christer Högman till mötets
sekreterare.
4. Val av protokolljusterare samt rösträknare.
Mötet valde Niklas Olsson till protokolljusterare och Dick Vizins till rösträknare.
5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Medlemmarna fann att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
6. Fastställande av föredragningslista.
Mötets deltagare biföll föreslagen föredragningslista.
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Christer Högman gjorde en kort resumé över vad föreningen har gjort under 2012
i form av utflykter, arrangemang samt underhållsarbeten.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Lars Eriksson presenterade Mera Leras ekonomi för räkenskapsåret 2012 vilken
visade på ett mindre minusresultat.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret. Per Nobrant (ej närvarande vid mötet) rapporterade
genom skriftlig inlaga att revisionen inte hade något att anmärka på styrelsens
förvaltning under 2012.
9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Medlemmarna gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

10. Fastställande av klubbens stadgar.
Styrelsen hade inga nya stadgar att presentera och mötets deltagare hade inga
invändningar mot de beslutade vid årsmötet 2009.
11. Fastställande av medlemsavgifter.
Medlemsavgifterna kommer att ligga kvar på dagens nivå; 300 kronor för enskild
person, 500 kronor för familj samt 150 kronor för ungdom under 18 år.
12. Fastställande av verksamhetsplan.
Sekreteraren presenterade Mera Lera MTB:s verksamhetsplan för mötet.
Verksamhetsplanen bifölls av mötesdeltagarna.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Styrelsen hade mottagit ett förslag om att subventionera startavgifter för
medlemmarna. De lokala tävlingarna som omfattas av förslaget är Kolmårdsbiken,
Mjölbybiken, Ränneslättsturen samt ML12H. För att erhålla ersättning måste man
kunna bevisa att man har startat i ovan nämnda lopp. Ungdomar upp till 18 år får

full ersättning för startavgiften, övriga ersätts med halva startavgiften. För att
kunna åtnjuta denna subvention måste man vara fullvärdig medlem
(endagsmedlemskap ger ej rätt till subvention). Årsmötet beslöt att införa detta
system på prov under 2013. Utvärdering i samband med nästa årsmöte.
14. Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år Förslag Amelie Magnander.
Amelie Magnander valdes till föreningens ordförande.
b) Val av ledamöter för en tid av 2 år förslag Dag Helstad, Dick Vizins samt
fyllnadsval 1 år Niklas Olsson.
Dag Helstad, Dick Vizins valdes till ledamöter för 2 år och Niklas Olsson till
ledmot för 1 år.
c) Val av suppleant för en tid av 1 år förslag Lars Eriksson.
Lars Eriksson valdes till suppleant för 1 år.
d) Val av revisor och suppleant för en tid av 1 år förslag Per Nobrant och Lennart
Berggren.
Per Nobrant valdes till revisor och Lennart Berggren till suppleant för 1 år.
e) Val av valberedning för en tid av 1 år.
Madeleine Ölfvingsson och David Wennberg valdes till valberedning för 1 år.
Sammankallande är Madeleine Ölfvingsson.
15. Övriga frågor.
a) Skogsavverkning på Vidingsjöbanan? I dagsläget är endast avverkning av
”Tyska skogen” känd. Om annan avverkning blir aktuell ska vi bli kontaktade
av kommunens skogsvårdare.
b) Kommer det arrangeras ungdomstävling i samband med Valla cup? Någon
form av tävling för ungdomarna kommer att arrangeras. I vilken form är inte
klart, kanske tillsammans med andra lokala klubbar.
c) Karta över Vidingsjöbanan med namn på de olika partierna på banan
utmärkta. Framtagning av karta pågår men är ännu ej klar.
d) Finns det cykelförråd att hyra? Efterlysningen löstes omgående då en medlem
hade tillgång till cykelförråd.
e) Peter Karlsson informerade om samtalen Mera Lera MTB haft med kommunens
cykelsamordnare Per-Erik Hahn.
f) Utflykter? Medlemmarna välkomnades att lämna in förslag på olika utflyktsmål
och uppmuntras att arrangera utflykter. Generellt gäller att i samband med
utflykter som riktar sig till samtliga medlemmar står Mera Lera MTB för
matkostnaden, medan boendekostnad och resa betalas av utflyktsdeltagarna
själva.
g) Har medlemmarna några rabatter hos lokal cykelhandlare? I dagsläget har vi
endast rabatt hos Motala Cykelaffär, men vi kommer att arbeta för att få en
samarbetspartner här i Linköping.
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