
Cykelfrämjandets riksstyrelse 2020-10-19 
 
Närvarande: 
Jöran Fagerlund 
Charlotte Hagström 
Allan Hedlund 
Lina Jönsson 
Kent Larsson 
Rune Karlberg 
Kristina Glitterstam 
Isabella Thöger, tf verksamhetschef 
  

1. Mötets öppnande 
Jöran hälsar välkomna. Lars sjuk. 
 

2. Val av mötesfunktionärer: 
a) mötesordförande – Jöran. 
b) mötessektreterare – Kristina. 
c) justerare – Charlotte. 
 

3. Föregående mötesprotokoll  
- 
 

4. Vad är kvar att ordna inför kongressen? 
 
Länkar inte korrekta i inbjudan till kongressen. Jöran ser över och rättar till. 
 
Verksamhetsplan. Rune skickar ut en ny version på verksamhetsplanen – alla läser 
marknadsföring och lämnar synpunkter senast kl 21 den 20/10. Rune uppdaterar och döper om 
till ”Verksamhetsplan 2020-2021”. 
 
Motioner. Skapa ett dokument där det står ”Till årets kongress har inga motioner inkommit”. 
Propositioner: inga propositioner har inkommit. Vi saknar propositioner om  
1. Arvodering till styrelsen samt revisorerna  – Allan skriver denna under 20/10. 
2. Medlemsavgifter – Jöran skriver denna 20/10. 
3. Hedersmedlem Ingrid Bindekrans – Jöran skriver denna 20/10 
4. Kretsbidrag – Kent och Isabella skriver. 
5. Arvode – styrelsen avstår från arvode 2020 pga den ekonomiska situationen och föreslår 

att detsamma gäller för revisorerna. Allan skriver. 
 
Budget 2020. Kent utgår från utdrag ur Fortnox och tar fram en enklare budget tillsammans 
med Isabella. 
 

5. Vem gör vad på kongressen? 
 
Verksamhetsplan: Rune presenterar. 
Budget 2020: Kent presenterar. 
Verksamhetsberättelse: Jöran presenterar. 
Propositioner: Allan presenterar. 
 

6. Ekonomisk rapport 
 
Isabella redovisar ekonomisk helårsrapport för föreningen. 
Som det ser ut idag kommer föreningen att gå med 0,6 mnkr i förlust 2020. 



 
Isabella föreslår att vi minskar kretsbidraget i år och att vi nästa år ber dem om att ägna 
aktiviteterna åt medlemsvärvning.  
Beslut: Kent och Isabella skriver en proposition kring kretsbidraget 2020. 
 
Isabella önskar att styrelsen utser en person som är kretskontakt. 
Styrelsen tackar Isabella för redovisningen och deltagandet på mötet. 
 
Styrelsen beslutar att Allan tar en diskussion med revisorerna gällande arvoden 2018 och 
2019. 
 

7. Rapport från kansliet 
- 
 

8. Övriga frågor 
- 
 

9. Mötets avslutande 
 
Vid anteckningarna,   Justerare 
 
Kristina Glitterstam   Charlotte Hagström 

 


