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Bilaga 1 – Uppgifter införs årsstämman 
Kommentar:  grönmarkerat är klart. 
Vi behöver vid nästa möte den 18 mars besluta i vilken ordning vi lägger fram motioner så att det blir 
ett bra flyt och en tydlighet/röd tråd. 
 

 
  

 

Uppgift  När  Vem  Klart  
Utskick av kallelse  24 jan   Kristina  Skickat/Isabella  
Utskick av handlingar  24 mar     Förslag: länka till 

hemsidan   
Ordna med teknik, sätta upp mötet  20 apr   Isabella  Axel Pihl /Isabella  
Röstlängd  18 mar   Kent har tagit fram 

uppgifter (ligger i 
Dropbox). Isabella 
skickar ut.  

   

Ta emot anmälan av ombud: kretsarnas 
representanter på mötet. Anmälan sker till kansliet 
och styrelsen i förväg. Röstlängden dokumenteras i 
dokumentet som gås igenom på årsstämman (pricka 
av deltagarna). Sker via traditionellt upprop.  

18 mar   Kristina (med hjälp 
av sekreterare) 

   

Formulera förslag på mötesordning/regler: dra 
rutiner för digitalt möte. Det kan bli diskussioner 
kring motionerna, så viktigt att alla vet hur det går 
till att yttra sig, rösta etc. Kolla om röstning kan ske 
via JA/NEJ-knapp i Zoom.  

18 mar   Isabella (med hjälp 
av Axel?) 

   

Dagordning (skickas med handlingarna) 24 mar   Kristina    
Ordningsperson under mötet (kolla chatten, 
handuppräckning, tidshållning etc.) Den enda som 
får avbryta ordförande i mötet.  

24 mars  Kristina kollar med 
Axel/Hans 

 

Verksamhetsberättelse (på gång, Isabella har haft 
möte med Rune) 

24 mar   Rune (utkast nästa 
vecka) 

   

Ekonomisk berättelse (bokslut ej klart ännu, men vi 
skickar ut en preliminär ekonomisk berättelse med 
handlingarna)  

24 mar   Kent/Isabella     

Revisorernas berättelse (skickas inte ur innan mötet, 
utan presenteras under stämman). OBS saknas 
protokoll från styrelsemöten och underskrift från 
Jöran från årsstämmans protokoll. Styrdokument 
(Rune skickar till revisorerna) 

24 mar   Revisorerna 
Stig/Arne med under 
från styrelsen och 
kansliet 

   

Förslag till verksamhetsplan  24 mar   Rune     
Ragga mötesordförande (föreslås på årsstämman, 
beslutas på mötet). Till sin hjälp har ordförande en 
person som har koll på ”chat/handuppräckning”.  

18 mar   Kristina kollar med 
Lars (alt. Kent) 

 

Ragga mötessekreterare och justerare (person från 
kansliet)  

18 mar  Isabella    Emil 
Rensavala/Emilia 

Ragga teknikansvarig/stödperson till mötet (fr 
kansliet)  

18 mar   Isabella   Axel Pihl/Hans 
Stoops  

Rekrytering av 1-2 yngre ledamöter till 
valberedningen.   
Styrelsens förslag: omval på Bodil Sonesson, Eva 
Bååt-Lind, Magnus Persson samt nyval på Karl-Johan 
Canestedt. 

24 april   Charlotte 
presenterar 
förslagen vid 
årsstämman   

  

Motioner (sammanställt av Kent, se nedan samt 
Dropbox) 
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Bilaga 2 – Motioner 
Inkomna motioner finns i Dropbox, samt som korta utdrag nedan:  
https://www.dropbox.com/sh/kai0q0s28p8afqh/AAAwAKKV0ZAMxhCn3FIUuBWWa?dl=0&preview=Motioner
+1-8%2C+Cykelfr%C3%A4mjandet+Riks+2021.pdf 

Motion 1 (Halmstad/Laholm) 

 
 

Kommentar: lite oklart vad de menar, kräver ett förtydligande.  

Motion 2 (Östersund) 

 
 
Beslut: de som är i behov av reducerad medlemsavgift av ovanstående anledning får höra av sig till 
kansliet.  
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Motion 3 (från privatperson, Björn) 

 
 
Beslut: Vi vill inte ha in detta i föreningens officiella namn, men vi kan använda det som 
underrubriker/pay-off som vi använder oss av på hemsidan etc. beroende på sammanhang och vilken 
fråga som diskuteras. Rune tar fram olika förslag på underrubriker/pay-off, som han visar för Isabella 
och Fanny.  
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Motion 4 (från privatperson, Björn) 

 
 
Kommentar: Rune presenterar ett förslag, se nästa motion.   

Motion 5 (från privatperson, Björn) 

 
Kommentar: Vi kommer att ses över vårt 8-punktsprogram då det finns punkter som har blivit 
åtgärdade varför programmet behöver revideras. Vi arbetar också med att se över hur vi delar upp 
påverkansarbetet mellan Svensk cykling, Svenska cykelstäder och Cykelfrämjandet.  
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Motion 6 (Göteborg) 

 
Kommentar: se Kents förslag till proposition.  
 

Motion 7 (Göteborg)  

 
Kommentar: se Kents förslag till proposition. 

Motion 8 (Göteborg) 

 
Kommentar och förslag: Vi tycker alla att detta är ett bra förslag! Rune har tagit fram ett förslag 
kring hur kretsarna kan synas bättre och få en mer aktiv roll, det presenteras under mötet. 
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De kretsar som ställer upp på att vara remissorgan ska kunna svara på de remisser som kommer in hos 
dem regionalt. Men många geografiska områden i Sverige har inga kretsar, då får cykelfrämjandet 
svara centralt (görs förslagsvis av styrelsen med stöd av kansliet). 
 
Se presentation i Dropbox: 
 
”Vårt nätverk. Medlemmar – kretsen – kansliet – styrelsen”, den visar förslag på relationerna och 
organisationen sinsemellan.  
 
Det är också viktigt att styrelsemedlemmar som har samma ansvarsområden inte kan avgå samma år, 
så att vi håller en kontinuitet i våra kontakter mellan riksstyrelse och kansli i olika tematiska frågor.   
Rune förankrar detta förslag med Isabella.  
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Bilaga 3 – Propositioner 

Proposition 1 

 
Kommentar: röd notering ”rabatterad” inte ”rapporterad” (t ex medlemmar genom cykelkurser).  
Förslag: Var och en funderar på detta till nästa vecka, beslut tas den 18/3.  
 
Dokumentet finns i Dropbox. 
https://www.dropbox.com/sh/kai0q0s28p8afqh/AAAwAKKV0ZAMxhCn3FIUuBWWa?dl=0 


