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  Protokoll kongress 2020 
 

Protokoll fört vid 
Cykelfrämjandets rikskongress 2020 

Tidpunkt: lördag den 24 oktober 2020 klockan 13:00-16:30 

Plats: digitalt via Zoom 
 

1. Mötets öppnande 

Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet, välkomnar samtliga deltagande och öppnar 
Cykelfrämjandets kongress 2020. Tekniska och praktiska mötesregler gås igenom.  
 

2. Fastställande av röstlängd 

Ombudsförteckning enligt nedanstående: 

Halmstad-Laholm Claes Tagesson 
Sven-Ove Jacobsson  

Jönköping  Arne Sandell 
Sven-Olof Ydreborg 

Karlstad  Dag Midböe 

Malmö-Lund  Axel Pihl     
Bodil Sonesson 
Allan Hedlund (röstar ej om styrelsens ansvarsfrihet) 
David Edman 

Norrbotten  Per-Arne Johansson 

Nässjö  Hans-Erik Gladh 

Storstockholm Ena Cupina 
Magnus McPheat 
Johan Ekeskog 
Roland Junker 
Anita Henriksson 

Uppsala  Nicole Carpman 
Torbjörn Albért 

Vetlanda  Iréne Larsson 

Vänersborg-Trollhättan Peter Bryntesson 

Västerås  Peppe Hämeenniemi 
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Göteborg  Erik Sandblom 
Ralf Englund 
Ian Fiddies  
Torbjörn Olsson 

 
Beslut: Röstlängden fastställs till 25 personer.  

Valberedning som är närvarande vid mötet:  
Eva Lind-Båth 
Bodil Sonesson 

Styrelseledamöter som är närvarande vid mötet:  
Jöran Fagerlund 
Rune Karlberg 
Kent Larsson 
Charlotte Hagström 
Kristina Glitterstam 
Allan Hedlund 
Lina Jönsson  

Revisorer som är närvarande vid mötet: 
Peppe Hämeenniemi  

 

3. Fråga om kongressen är i laga ordning utlyst 

Enligt stadgarna ska vi kalla till kongress 90 dagar före kongress, gjordes i våras, men sedan har 
kongressen flyttats fram två gånger för att till slut bli digital.  

Beslut: Kongressen förklaras i laga ordning utlyst. 

 

4. Val av ordförande för kongressen 

Styrelsen föreslår Jöran Fagerlund som ordförande. Inga andra förslag föreligger. 

Beslut: Jöran Fagerlund väljs till ordförande. 
 

5. Val av sekreterare för kongressen 

Styrelsen föreslår Lina Jönsson som sekreterare. Inga andra förslag föreligger. 

Beslut: Lina Jönsson väljs till sekreterare.  
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6. Val av två personer att jämte ordförande justera kongressprotokollet 

Denna kongress kommer vi inte att kunna ha slutna omröstningar, men vi väljer ändå två justerare 
som tillika är rösträknare för mötet.  
Axel Pihl och Dag Midböe föreslås som justerare tillika rösträknare. Inga andra förslag föreligger. 

Beslut: Axel Pihl och Dag Midböe väljs till justerare tillika rösträknare.  

 

7. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det 
gångna året 

a. Verksamhetsberättelse 

Lars Strömgren går igenom verksamhetsberättelsen för 2019, som också har skickats ut till alla 
mötesdeltagare innan mötet, och öppnar upp för synpunkter på respektive avsnitt.  

Genomgång görs med efterföljande diskussion: 

Cykelturveckan, vilket är ett väldigt uppskattat evenemang, kräver en robust organisation för ett så 
stort event, det måste vi säkra upp framöver.  
Lars replikerar att detta arbete med att hitta robusta former för genomförande redan har spetsats 
till, den manual som finns är uppdaterad och kommuniceras ut till aktuella kommuner.  

Frågan ställs om styrelsens verksamhetsberättelse kan läggas till handlingarna. 

Beslut 7 a: Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 

 

b. Förvaltningsberättelse, årsredovisning (årsbokslut) 

Lars Strömgren redogör för förvaltningsberättelsen. 

Genomgång görs med efterföljande diskussion:  

Kommentar: personalkostnader har ökat mycket från 2018 till 2019, där ökningen berodde på en för 
optimistisk bedömning av kommande projektmedel. 
 
Replik: delvis p.g.a ny organisation kring kommunvelometern, delvis p.g.a att år 2018 genomfördes 
tidningen av en konsult, nu görs det av personal på kansliet. Men också att föreningen har växt så 
snabbt under få års tid, många olika bidrag har sökts, men gjort det svårt att prognostisera och 
förutsäga. Fler projekt och fler i personalen behöver inte innebära ökade intäkter.  

Kommentar: inbetalningar kan förslagsvis göras via autogiro och uppdelat per månad.  
Replik: det har diskuterat, autogiro innebär dock en hel del administrativt arbete.  

Frågan ställs om styrelsens förvaltningsberättelse kan läggas till handlingarna. 

Beslut 7 b: Förvaltningsberättelsen (årsredovisning) läggs till handlingarna. 
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8. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid 

Peppe Hämeenniemi och Marja Hillerström har gjort denna revision, Peppe redogör för 
revisionsberättelsen som har skickats ut till alla innan mötet.   

Efter genomgång var det inga frågor och därmed ingen diskussion, utan frågan ställs om 
revisionsberättelsen kan läggas till handlingarna. 

Beslut: Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.  

 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning för samma tid 

Beslut: Resultat- och balansräkningen fastställs och läggs till handlingarna. 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse under samma tid 

Revisorerna yrkar för att ge styrelsen ansvarsfrihet. Inga andra förslag föreligger. 

Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2019.  

 

11. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen 

Motioner (inklusive styrelsens svar) och propositioner föredrogs och diskuterades av årsmötet enligt 
följande ordning: 

Motion 1 från Maria Nilsåker, Malmö "Angående tidningen" 
Proposition 1 från styrelsen ”Utse Ingrid Bindekrans till hedersmedlem” 
Proposition 2 från styrelsen ”Förändring av Cykelfrämjandets stadgar" 
Proposition 3 från styrelsen ”Oförändrade medlemsavgifter”, togs i egen punkt (13) 
Proposition 4 från styrelsen ” Styrelsens och revisorernas arvoden”, togs i egen punkt (14) 

Motion 1 från Maria Nilsåker, Malmö, "Angående tidningen" 

Yrkande: Diskutera om tidningen kan tryckas på ett annorlunda sätt? Det borde bli billigare med ett 
mindre tjockt papper, och kanske billigare i porto. (väger ju mindre, då).   

Styrelsen svar: Riksstyrelsen tycker inte att det är lämpligt att kongressen beslutar om detaljer som 
papperstjocklek, styvhet eller val av tryckfärg och tryckteknik. Dessa operativa beslut måste ligga i 
redaktörens befogenheter att fatta.  

Förslag till beslut: att anse motionen besvarad. 

Kommentar: håller med om att det är en viktig punkt för att dra ner kostnader, detta bör föras vidare 
till ansvariga.  
 
Replik från styrelsen: även ansvarig redaktör har fått ta del av denna motion.   
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Beslut: Att motionen är besvarad genom styrelsens svar i motionen.  
 

Proposition 1 från styrelsen ”Utse Ingrid Bindekrans till hedersmedlem” 

Ingrid Bindekrans fyllde 95 år och firades av deltagarna på middagen under senaste Cykelturveckan 
(CTV) i Kristianstad 2019. Hon har varit flitig deltagare på CTV sedan de första åren på 80-talet. I 
mer än 90 år har Ingrid cyklat, och hon är en god ambassadör för cykling och för Cykelfrämjandet. 
Hon har varit aktiv medlem i Cykelfrämjandet Östergötland i flera decennier. 

Förslag: Utse Ingrid Bindekrans till hedersmedlem. 

Beslut: Styrelsens förslag till beslut bifalles, och Ingrid Bindekrans utses till hedersmedlem.  

Proposition 2 från styrelsen ”Förändring av Cykelfrämjandets stadgar" 

Vid föregående års kongress tog beslut om stadgeändringar i §1, punkt 2 samt punkt 6, för att 
anpassa stadgarna till Svenskt Friluftslivs krav.  

Beslut: Förra kongressens beslut bekräftas, och styrelsens förslag till beslut om stadgeändring 
bifalles.  

Proposition 3 från styrelsen ”Oförändrade medlemsavgifter” 

Beslut om medlemsavgifter fattas under punkt 13. 
 

Proposition 4 från styrelsen ” Styrelsens och revisorernas arvoden” 

Beslut om arvoden fattas under punkt 14. 

 

12. Behandling av Cykelfrämjandets verksamhetsinriktning och de ekonomiska 
förutsättningarna för kommande period 

12.a Verksamhetsplan 

Rune Karlberg går igenom styrelsens förslag till verksamhetsplan och öppnar upp för synpunkter på 
respektive avsnitt. 
 
Kommentar: Det är viktigt att dessa digitala kartor som nämns i genomgången går på trafiksäkra 
vägar, ofta blir man hänvisad till trafikfarliga vägar.  
 
Replik från styrelsen: Nationella vägdatabasen som Trafikverket ansvarar är bristfälligt, så det ställer 
till det även för dessa kartor. Tips! Komoot är en bra karta som bygger på Open Street Map, finns 
både som app och hemsida.  
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Kommentar: Det är viktigt att CF har fokus på gemensamma nationella biljettsystem.  
 
Kommentar: Det är två stora aktörer som vi behöver samarbeta med: SJ samt Trafikverket.  
 
Kommentar: Önskar ett förtydligande är målet att det i varje kretsstyrelse ska ha två 
yngre/studerande?  
 
Replik från styrelsen: exakt så. 
 
Kommentar: Finns det möjlighet att redigera på kretssidan?  
 
Replik från styrelsen: problemet är att man då ger tillgång till att redigera hela webbplatsen, vilket kan 
ställa till det. Men ta kontakt med Fanny på kansliet för en dialog kring möjligheter.  
 
Beslut: Verksamhetsplanen godkänns. 
 

12.b Budget för 2020 

Kent Larsson presenterar och lägger fram styrelsens förslag till budget. 

Beslut: Styrelsens förslag till budget godkänns, fastställande av detaljerad budget åläggs styrelsen. 

 

13. Fastställande av årsavgifter för 2020 

Enligt Proposition 3. 

Styrelsens föreslår oförändrade medlemsavgifter för verksamhetsåret 2021: 

Ordinarie medlem: 275 kr 
Familjemedlem: 75 kr per familjemedlem, maximalt 500 kr för en familj på samma adress. 
Ungdomsmedlem: 100 kr, (till och med 26 år).  

Kretsbidrag: 
40 kr per huvudmedlem  
10 kr per familjemedlem  
40 kr per ungdomsmedlem  

För att få kretsbidrag kompletteras handlingarna med motivering att man behöver bidraget.  
Kretsar som har mer än ett årsbidrag i eget kapital får normalt inget bidrag, detta för att 
medlemmarnas pengar skall göra största möjliga nytta. 

Förslag: att fastställa medlemsavgifterna enligt ovan. 

Beslut: Styrelsens förslag bifalles, med oförändrades medlemsavgifter på samma nivå som 
innevarande år  
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14. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer 

Årsmötet 2018 beslöt att arvode till riksstyrelsen skulle utgå för verksamhetsåret 2018. 2019 beslöt 
årsmötet att arvode skulle utgå till riksstyrelsen och revisorer för verksamhetsåret 2019. På grund av 
den ansträngda ekonomiska situationen har dock inga arvoden betalats ut för vare sig 2018 eller 
2019. Styrelsen anser att det är rimligt att ett visst arvode utgår men att det pausas för 2020 till dess 
att ekonomin är i balans. 

Förslag: att inget arvode till styrelse och revisorer utgår för verksamhetsåret 2020.  

Kommentar: vad kostar vanligtvis en kongress? 
 
Replik riksstyrelsen: knappt 100 000 kr för ett årsmöte i Hallsberg. 

Beslut: Styrelsens förslag bifalles, med att inget arvode till styrelse och revisorer utgår för 
verksamhetsåret 2020. 

 

15. Val av ordförande i Cykelfrämjandets styrelse 

Eva-Lind Båth, sammankallande i valberedningen, föredrar valberedningens förslag om att Jöran 
Fagerlund väljs till ordförande fram till nästa kongress. Inga andra förslag föreligger. 

Beslut: Jöran Fagerlund väljs till ordförande för Cykelfrämjandet fram till nästa kongress.  

Vi tackar alla Lars Strömgren för hans goda arbete under de år han har varit engagerad i 
Cykelfrämjandet.   

 

16. Val av ledamöter i Cykelfrämjandets styrelse 

Eva-Lind Båth föredrar valberedningens förslag på nyval och omval av styrelsens ledamöter 
enligt: 

a. För omval av ledamöter för 2 år föreslås: Rune Karlberg, Jakob Hammarbäck, Tobias 
Adolfsson, Mariam Al-Sabty 

b. För omval på ett år förslås: Kristina Glitterstam, Allan Hedlund  
c. Sitter kvar ett år på sina mandat: Kent Larsson, Lina Jönsson, Sandra Viktor, Lotta 

(Charlotte) Hagström 

Inga andra förslag föreligger. 

Beslut: Valberedningens förslag bifalles och styrelsen väljs enligt valberedningens förslag.  

 

17. Beslut om antal ledamöter i styrelsen 2021 

Beslut: Bifall för valberedningens förslag med 10 ledamöter samt en ordförande, totalt 11 stycken.  
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18. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Eva-Lind Båth föredrar valberedningens förslag. Inga andra förslag föreligger. 

Beslut: Revisorer och revisorssuppleanter väljs enligt valberedningens förslag: 

a. Arne Ekberg från Sjuhäradskretsen och Stig Svensson från Malmö-Lund kretsen väljs på ett 
år som ordinarie föreningsrevisorer. 

b. Peppe Hämeenniemi väljs som revisorssuppleant på ett år. 

 

19. Val av valberedning 

Valberedningen ställer sig till förfogande för omval på ett år: Eva Lind-Båth (sammankallande), 
Magnus Persson, Bodil Sonesson.  

Beslut: Kongressen beslutar att Eva Lind-Båth väljs till sammankallande för valberedningen, samt 
att Bodil Sonesson och Magnus Persson ingår i valberedningen, alla väljs på ett år.  

 

20. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anförs. 

 

21. Kongressens avslutande 

Mötesordförande avslutar Cykelfrämjandes kongress 2020.  

 

 

      

Jöran Fagerlund  Lina Jönsson 
Ordförande   Sekreterare 
 

 

      

Axel Pihl  Dag Midböe    
Justerare  Justerare  
 
 


