PROTOKOLL

Art:

Årsmöte, Närpes Kraft Cykelförening

Tid:

Tisdag 25.04.2017 kl 18.30

Plats:

Stadshuset i Närpes

Närvarande:
Harry Riddar, ordförande
Stig-Erik Vikars, viceordförande
Agneta Riddar, kassör
Ilkka Iivonen, sekreterare
Kristian Åbacka, styrelsemedlem
Jonathan Sundfors, styrelsemedlem
Stig-Erik Ingves, styrelsemedlem

§1

Mötet öppnades av ordförande Riddar kl 18.35

§2

Till mötesordförande valdes Harry Riddar, till mötessekreterare Ilkka Iivonen
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Jonathan Sundfors och
Stig-Erik Ingves

§3

Mötets laglighet och beslutförhet konstaterades

§4

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form

§5

Bokslutet, styrelsens årsberättelse och verksamhetsgranskare Marika Nikus´
utlåtande presenterades av Agneta Riddar

§6

Bokslutet fastställdes.
Eftersom endast styrelsemedlemmar var närvarande beviljades styrelsen
ansvarsfrihet med hänvisning till verksamhetsgranskarens utlåtande.

§7

Verksamhetsplanen lästes upp. Budgeten presenterades.
Beslöts att medlemsavgifterna fortsätter som förr, 25 euro för juniorer
och 50 euro för seniorer. Licensavgifterna faktureras skilt av seniorer.

§8

Till styrelsens ordförande återvaldes Harry Riddar för år 2017. Det blev även omval
av de övriga styrelsemedlemmarna.

§9

Marika Nikus återvaldes till verksamhetsgranskare.

§10

Övriga ärenden
De äldres kilometerersättningar slopades. Man stöder juniorverksamheten i stället.
Föreningen strävar till att ersätta 50 % av juniorernas lägerverksamhet. Varje ansökan
behandlas enskilt.
Föreningen ersätter 25 euro per hotellnatt i anslutning till FM-tävlingar mot
kvittens. Inga andra övernattningar ersättes.
Stefan Träskvik har skickat en förfrågan till Närpes Kraft Cykelförening angående
bildningsnämndens beslut att ta bort idrottsklassverksamheten i Närpes
högstadieskola. Kraft Cykelförening stöder enhälligt Stefan Träskvik som anser
att idrottsklassverksamheten i Närpes högstadieskola skall finnas kvar.
Stig-Erik Ingves frågar huruvida Närpes Kraft Cykelförening ekonomiskt kan
vara med och stöda Biathlon Arena på Vargberget. Kraft Cykel är positivt inställd
till detta och olika sätt att stöda arenan diskuterades. Man funderade även över
vad Cykelföreningen kunde få i gengäld. Dock fattades inga beslut kring denna fråga.
Cykelrundan sommaren 2017 diskuterades men inget beslut togs beträffande den.

§11

Mötet avslutades av ordförande Riddar kl 20.30

Harry Riddar, ordförande

Ilkka Iivonen, sekreterare

Jonathan Sundfors, protokolljusterare

Stig-Erik Ingves, protokolljusterare

