Årsmöte – Mera Lera MTB
2018-02-20
1. Mera Lera MTB’s ordförande Niklas Lindbergh hälsade deltagarna välkomna till Caféet i
Vidingsjö motionscentrum och årsmötet 2018.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
Alla 34 närvarande deltagande hade giltig rösträtt.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet valde Niklas Lindbergh till ordförande och Katja Kircher till mötets sekreterare.
4. Val av protokolljusterare samt rösträknare.
Mötet valde Fredrik Hultgren och Jonas Bjenning till protokolljusterare och Mats Eriksson 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.
Se även separat dokument. Niklas visade dokumentet på årsmötet och sammanfattade de
viktigaste punkterna:
a. Mera Lera MTB är med i ÖCF igen
b. medlemsrekord under 2017 – ca. 250 st medlemmar
c. flera tävlingar, träningar, ungdomsverksamhet, etc.
d. fyra officiella arbetsdagar, samt flera inofficiella
e. tjejgruppen initierades och var aktiv över hela året
f. enkätundersökning, resultaten kommer att användas i verksamheten framöver
g. förhandling om nyttjanderättsavtal, behöver förlängas, svar väntas nu i februari
b) Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
Se separat dokument. Här presenteras en kort sammanfattning:
a. Inkomster ca. 140000 kr: medlemsavgift, tävlingar, blodomloppet, bidrag,
licensavgifter, …
b. Utgifter: 98000 kr: banan, licenser, tävlingar, återbäring, årsavgift, fika, flaggor etc.
c. Plus: ca. 49000 kr
d. Klubben har ingen handkassa längre, men istället Swish.
Förvaltningsberättelsen godkänns av årsmötet.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/
räkenskapsåret.
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Anders Bergström rapporterade att revisionen inte hade något att anmärka på styrelsens
förvaltning under 2017.
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 kr för enskild person, 500 kr
för familj, samt 150 kr för ungdom under 18 år.
12. Fastställande av verksamhetsplan.
Niklas Lindbergh presenterade Mera Lera MTB:s verksamhetsplan för det kommande året för
mötesdeltagarna. Se separat dokument. Kärnpunkter är cykelrelaterade aktiviteter (t. ex.
träningstävlingar enligt tradition, gemensamma träningar, ungdomsverksamhet, etc.),
banaktiviteter (arbetsdagar enligt tradition, samt byggstart av pumptrack), samt
cykelfrämjande aktiviteter (t. ex. sociala aktiviteter, lokala arrangemang, bevara stigcyklisters
intressen, verka för en jämnare könsfördelning i klubben).
Lars Eriksson presenterade budgeten för det kommande verksamhetsåret: Liknande intäkter
som förra året förväntas, men utöver detta även ett anläggningsbidrag från kommunen samt
sökta pengar från allmänna arvsfonden som stöd för pumptrack (klubben lägger även från
egna kassan för att öka budgeten för pumptracken så mycket som möjligt).
Verksamhetsplanen och budgeten bifölls av mötesdeltagarna.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Inga inkomna motioner.
14. Val av:
Valberedningens förslag: Valberedningen påpekade att några konstigheter har smygit sig in i
styrelsens formella sammansättning – kassör och vice ordförande har hamnat på
suppleantposter. Dessa ska dock enligt stadgarna vara ledamöter. Detta föreslås rättas till nu
i och med detta val.
Tobias Engström, Peter Karlsson och Lisa Norell har valt att lämna styrelsen. Två av dessa var
suppleanter. Valberedningen tackar de avklivande för det goda arbetet.
Valberedningen föreslår att flytta upp Lars Eriksson (kassör) till ledamot. Vice ordförande ska
också vara en ledamotpost som utses av styrelsen själv.
Nancy Brett föreslås som ny suppleant.
Jonas Bjenning föreslås som ny suppleant.
Ann Westermark föreslås som ny suppleant.
2

Två av suppleanterna väljs på två år, en på ett år, som kan väljas om till ett tvåårigt uppdrag
på nästa årsmöte.
Niklas Lindbergh valdes som ordförande för en tid av 1 år.
Lars Eriksson, Niklas Olsson och David Johansson valdes som ledamöter för en tid av 2 år.
Nancy Brett och Jonas Bjenning valdes som suppleanter för en tid av 2 år, Ann Westermark
valdes som suppleant för en tid av 1 år.
Anders Bergström valdes till revisor och Lennart Berggren till suppleant för 1 år.
Tobias Engström och Peter Karlsson valdes till valberedning för 1 år. Sammankallande är
Tobias Engström.
15. Övriga frågor

ML12H
Just nu finns ingen grupp som driver ML12H. Ska det bli av i år, så behövs det en projektgrupp. Det är
inte styrelsen som kommer att vara drivande (och har aldrig varit det hittills). Amelie var
projektledare 2017, med Dick, Peter, Johan Berggren, Graeme, Jim. Graeme och Johan är
intresserade att fortsätta, men det behövs fler. Det var på gränsen för få de senaste åren. Ett
planerat spåningsmöte har inte blivit av. Det är dock hög tid att påbörja arbetet för att få ihop loppet
till hösten. Styrelsen går ut via alla kanaler och gör ett upprop om aktivt deltagande i arbetsgruppen.
Det skulle i så fall bli 8:e ML12H.

Bangruppen, grupper, utskott
Niklas föreslår en organisation i klubben med styrelsen som kärna, som har kontakt till flera
utskott/arbetsgrupper/sektioner där även andra medlemmar ingår. T ex. bangrupp, tjejgrupp,
ML12H, ungdomsverksamhet, media, tävlingar/cuper, etc.
Med det ökande antalet medlemmar skulle det vara mycket bra med hjälp och engagemang från
medlemmarna, och detta är ett förslag att bjuda in till mer aktivt deltagande. Tanken är att alltid ha
en anknytning i styrelsen, för att undvika helt autonoma grupper. I samband med detta finns t ex
möjlighet att klubben sponsrar ledarutbildningar (ungdomsverksamhet).
Stoffe och Plåtis har lagt många timmar på banbygge. Detta gör också att cyklister kan bli mer villiga
att bli medlemmar, eftersom man ser en utveckling av banan. Fler aktörer i bangruppen gör att
arbetet kan gå fortare och avlastar Stoffe och Plåtis.
Tävlingsgrupp: Inte helt klarlagt vad som ska göras, det kan räcka att ställa upp och hjälpa till, hålla i
en deltävling (Pannlampejakt, Vintercup), ta tid, ragga upp andra till tidtagning, etc.
Cardskipper: Mera Lera MTB ska testa appen Cardskipper som medlemskort samt för viktiga
meddelanden (t. ex. årsmöte). De medlemmar som t ex vill intyga sitt medlemskap i en sponsrande
affär, där man kan få rabatt, kan ladda ner appen som innehåller beviset på medlemskap i klubben.
Man kan även betala medlemsavgiften via appen.

Sponsorskap
Hittills har klubben haft en såkallad ”huvudsponsor”: Nellborgs Cykel, främst med Sommis och
Anders. Dessa två har slutat på Nellborgs. Mera Lera MTB tackade Nellborgs för den långa trogna
sponsringen och avslutar det officiella samarbetet.
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Klubben har sett sig om åt andra håll för fortsatt sponsring. Dialog finns med Västra Cykelaffär,
Jannes Cykel och Motor i Ljungsbro, samt med Cykelspecialisten. Dialogen är påbörjad, alla är
intresserade. Styrelsen ska förhandla med alla och skriva avtal. Även andra sponsorer är välkomna,
speciellt nu i samband med pumptrack-bygget. Alla är välkomna att sponsra eller jaga sponsorer.
Klubben kan erbjuda sponsorns logga på kläder, hemsidan, möjlighet till ett begränsat antal gånger
reklam i Facebook-gruppen, loggan och information på en skylt vid pumptracken, med hopp om att
sponsorn får fler kunder.

Medlemsförslag
Förslag från Anders: Han drar igång ett initiativ för att bygga broar mellan Linköpings cykelklubbar via
gemensamma aktiviteter. Det går ut på att en gång i månaden träffas och cykla tillsammans med
flera klubbar, där det även ingår att till exempel stå runt en eld och prata, etc.
En medlem föreslår att klubben använder sig av en ”frivillig banavgift” istället för medlemskap (eller
att medlemskapet blir billigare, men att banavgiften tas ut utöver det). Detta skulle underlätta för att
nyttja friskvårdsbidrag för att betala avgiften, eftersom man i dagsläget inte kan betala
medlemsavgifter med friskvårdsbidrag.

Kläder
Provning och koll av nya kläder från Trimtex under fikat.

16. Mötet avslutas.

Protokollet godkännes.

Ordförande Niklas Lindbergh

Sekreterare Katja Kircher

Justeringsmän Fredrik Hultgren och Jonas Bjenning

______________________________
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