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Protokoll fört vid Cykelfrämjandets rikskongress 2021  
 
Datum: 20 juni 2021  
Tid: kl 9:00 - 12.30 
Plats: Zoom  
  
MÖTETS ÖPPNANDE  
Kristina Glitterstam, föreningens vice-ordförande hälsar deltagarna välkomna och öppnar 
Cykelfrämjandets rikskongress 2021.  Tekniska och praktiska mötesregler gås igenom. 
 
Kristina föreslår att punkt 3 och 4, val av ordförande och sekreterare för kongressen, i den utsända 
dagordningen behandlas innan punkt 1, fastställande av röstlängd, och punkt 2, fråga om kongressen 
är i laga ordning utlyst. Mötet godkänner den föreslagna ändringen.  
  
Beslut: punkt 3 och 4 i dagordningen behandlas innan punkt 1, fastställande av röstlängd och punkt 2 
fråga om kongressen är i laga ordning utlyst. 
 

1. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR KONGRESSEN.    
Emil Rensvala föreslås som ordförande för kongressen. Inga andra förslag föreligger.  
  
Beslut: Emil Rensvala väljs till ordförande  
 

2. VAL AV SEKRETERARE FÖR KONGRESSEN.   
 Emilia Sternberg föreslås som sekreterare för kongressen. Inga andra förslag föreligger.  
  
Beslut: Emilia Sternberg väljs till sekreterare  
 

3. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD.   
 
Ordförande informerar att kameran ska vara på när röstlängden fastslås.   
  
Ombudsförteckning enligt nedanstående: 
 
Göteborg 

• Erik Sandblom 
• Gustaf Frid 
• Ian Fiddies 
• Ralf Englund 
• Torbjorn Olsson 

 
Halmstad-Laholm 

• Sven-Ove Jacobsson 
• Claes Tagesson 

 
Jönköping 

• Arne Sandell 
 

Karlstad 
• Erik Ruhe (1-10§) 
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Malmö-Lund 
• Bodil Sonesson 
• Stig Svensson 
• Axel Pihl 
• Georg Kruger (1-10, motion 7b§) 

 
Norrbotten 

• Lars-Olov Nordberg 
 
Sjuhärad 

• Kjell Svensson 
• Tim Evander 

 
Storstockholm 

• Anita Henriksson 
• Eva Lind-Båth 

 
Uppsala 

• Nicole Carpman 
• Torbjörn Albért 

 
Vetlanda 

• Iréne Larsson 
 

Vänersborg-Trollhättan 
• Peter Bryntesson 

 
Östergötland 

• Magnus Lagher 
• Martin Schmid 

 
Östersund 

• Gunnel Larsdotter 
 
Valberedning som är närvarande vid mötet:   

• Eva-Lind Båth  
• Bodil Sonesson  
• Magnus Persson  

  
Styrelseledamöter som är närvarande vid mötet:  

• Kristina Glitterstam  
• Charlotte Hagström  
• Lina Jönsson  
• Rune Karlberg  
• Kent Larsson  

  
Revisorer som är närvarande vid mötet:  

• Stig Svensson  
  
Övriga närvarande:  



                                     
3 (8) 

• Anställda på kansliet, inklusive Axel Pihl, Emil Rensvala, Emilia Sternberg, Hans Stoops och 
Isabella Thöger samt medlemmar i Cykelfrämjandet. 

   
Styrelsens verkställande utskott har fattat beslut om följande formulering som föreslås som ett 
tillägg att föras till protokollet:   
 
"På grund av pandemin har inte alla kretsar haft styrelsemöten än eller så har de haft digitala 
styrelsemöten som har försvårat protokollskrivandet. En del kretsar har därför inte kunnat skicka in 
något mötesprotokoll som visar vilka personer som har utsetts till att vara kretsens ombud till 
årsmötet, vilket vanligtvis skickas in till kansliet inför årsmötet. Ingen krets har dock anmält fler 
ombud än de har rätt till och vi ser därför ingen anledning att tvivla på att de som har anmält sig som 
ombud för sina kretsar har rätt att vara det. Vårt förslag är därför att godkänna den befintliga 
röstlängden som den är. Vi noterar också att detta behöver påminnas om inför nästa årsstämma."  
   
Beslut: Röstlängden fastställs till 25 personer.  Det verkställande utskotttets formulering ovan förs till 
protokollet.  
 

4. FRÅGA OM KONGRESSEN ÄR I LAGA ORDNING UTLYST.   
Isabella Thöger informerar att enligt stadgarna ska vi kalla till kongress 90 dagar före 
kongress. Kristina Glitterstam, vice-ordförande informerar att kongressen utlystes 90 dagar innan det 
tidigare datumet för kongressen i april (som sedan sköts upp till juni).  
   
Beslut: Kongressen förklaras i laga ordning utlyst.  
 

5. VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA 
KONGRESSPROTOKOLLET.   

 
Magnus Persson och Hans Stoops föreslås som justerare tillika rösträknare. 
  
Beslut: Magnus Persson och Hans Stoops väljs till justerare tillika rösträknare.  
 

6. BEHANDLING AV STYRELSENS VERKSAMHETS- OCH 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR DET GÅNGNA ÅRET.   

 
a. Verksamhetsberättelse   

  
Rune Karlberg, ledamot i riksstyrelsen, går igenom verksamhetsberättelsen för 2020, som också har 
skickats ut till alla mötesdeltagare innan mötet, och öppnar upp 
för frågor på verksamhetsberättelsen. Inga frågor förekommer.   
   
Beslut: Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.  
  

b. Förvaltningsberättelse, årsredovisning (årsbokslut)  
  
Kent Larsson, ledamot i riksstyrelsen, redogör för förvaltningsberättelsen som har skickats ut till alla 
mötesdeltagare innan mötet, och öppnar upp för frågor på förvaltningsberättelsen. Inga frågor 
förekommer.  
  
Kent förtydligar att det vi nu fattar beslut om är att fastställa omsättningen och resultatet i 
förvaltningsberättelsen, siffror som även förekommer i revisionsberättelsen.  
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Beslut: Förvaltningsberättelsen (årsredovisning) läggs till handlingarna.  
  

7. BEHANDLING AV REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR SAMMA TID 
  

Stig Svensson, revisor, förklarar att anledningen till uppskjutningen av kongressen från april till juni 
var för att ge revisorerna mer tid för arbetet inför kongressen.  
  
Arne Ekberg och Stig Svensson har genomfört denna revision och Stig Svensson går igenom den 
muntligt och delar den digitalt under genomgången. Revisorerna ser att räkenskaperna och 
styrelsens arbete är i ordning. Revisorerna kommenterar att det har funnits vissa problem med 
protokollföringen under pandemin. Revisorerna rekommenderar att kongressen ger styrelsen 
ansvarsfrihet.  
  
Efter genomgång var det inga frågor och därmed ingen diskussion. 
  
Beslut: Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.  
 

8. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR SAMMA TID. 
 
Kent Larsson frågar kongressen om vi kan fastställa resultat och balansräkningen, som tidigare 
skickats ut till mötesdeltagarna, och lägga de till handlingarna.  
  
Beslut: Resultat- och balansräkningen fastställs och läggs till handlingarna.  
  

9. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN UNDER SAMMA TID.   
 Revisorerna yrkar för att ge styrelsen ansvarsfrihet. Inga andra förslag föreligger. 
 
Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2020.  
 

10. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN.   
  
Rune Karlberg och Kent Larsson från riksstyrelsen tar ordet och introducerar motionerna och 
propositionerna som framförts till kongressen.    
  
Motioner (inklusive styrelsens svar) och propositioner föredrogs och diskuterades av årsmötet enligt 
följande ordning:  
 

• Motion 1, ”Ortskretsbidrag”, Halmstad-Laholm & 7a, ”Ortskretsbidrag”, Göteborg samt 
styrelsens proposition del 2 

• Motion 2, ”Medlemsavgiften”, Östersund, samt styrelsens proposition medlemsavgifter, 
del 1 

• Motion 6, ”Ortskretsbidrag, beslutet förra stämman”, Göteborg 
• Motion 7b, ”Ortskretsbidrag”, Göteborg 
• Motion 3, ”Föreningens namn”, Björn Backengård:  
• Motion 4 och 5,” Cykelvägs-inspektör” samt ”Skydd mellan cykelväg och bilars 

område”, Björn Backengård 
• Motion 8, ”Lyfta lokalkretsarnas arbete”, Göteborg  

 
Motion 1, ”Ortskretsbidrag”, Halmstad-Laholm, motion 7a ”Ortskretsbidrag, principer för 
utbetalning,” Göteborg och Styrelsens proposition ” Medlemsavgifter del 2” 
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Claes Tagesson, Halmstad-Laholm kretsen, redogör för innehållet i motion 1, ”ortskretsbidrag” och 
mötet diskuterar innehållet. 
  
Ian Fiddies, Göteborgkretsen yrkar att Göteborgs motion 7a kan läggas ner skulle motion 1 få bifall av 
kongressen. Yrkar även att dela upp styrelsens proposition del 2 i två delar och rösta på dessa var för 
sig: summan för kretsbidraget per medlem och formerna för utbetalning. 
 
Styrelsens förslag för summan för kretsbidrag per medlem är: 
  
Kretsbidrag för verksamhetsåret 2021 (det bidrag som betalas ut 2022) beräknas efter antal 
medlemmar 2021-12-31:  
• 40 kr per huvudmedlem  
• 10 kr per familjemedlem  
• 40 kr per ungdomsmedlem  
• 20 kr för medlemmar som betalat en rabatterad medlemsavgift (<= 150 kr)  
  
Ordförande föreslår att kongressen godkänner riksstyrelsens proposition medlemsavgifter del 2. 
 
Beslut Kongressen godkänner styrelsens förslag till beräkning av kretsbidrag utifrån antalet 
medlemmar med summorna enligt ovan. 
 
Kongressen diskuterar formerna för utbetalning av kretsbidraget enligt förslagen i motion 1, 7a och 
styrelsens proposition del 2. 
   
Kongressen går till votering mellan Halmstad-Laholms motion 1 och styrelsens proposition del 2. Vid 
bifall av motion 1 drar Göteborg tillbaka motion 7a. Resultat från votering: 16 röster för Halmstad-
Laholms motion 1 och 9 röster för styrelsens proposition medlemsavgifter, del 2. Göteborg drar 
därmed tillbaka motion 7a ”Ortskretsbidrag, Principer för utbetalning”, då Halmstad- Laholms 
motion bifalls.  
 
Beslut: Kongressen bifaller Halmstad-Laholms motion 1 med förtydligandet att kretsbidraget alltid 
betalas ut om kretsen söker det och lämnar in de efterfrågade handlingarna.   
   
Motion 2, ”Medlemsavgiften”, Östersund  
  
Kent Larsson, Riksstyrelsen informerar att styrelsen föreslår att kongressen avslår motionen på grund 
administrativa skäl.   
  
Beslut: Beslut om medlemsavgifter tas under styrelsens proposition om medlemsavgifter del 1, 
istället för under punkt 12 i den utsända dagordningen.  
  
Styrelsens proposition om medlemsavgifter del 1:  
 
 Styrelsens föreslår oförändrade medlemsavgifter för verksamhetsåret 2022, dvs:  
• 275 kronor för ordinarie medlem  
• 75 kronor per familjemedlemmar och maximalt 500 kronor för en familj, boende på samma adress.  
• 100 kr för Ungdomar (till och med året man fyller 26 år). 
 
Beslut: Kongressen bifaller styrelsens proposition om oförändrade medlemsavgifter under 
nästkommande år. Motion 2 avslås med hänvisning till styrelsens proposition om medlemsavgifter.  
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Motion 6 ”Ortskretsbidrag, beslutet förra stämman” Göteborg:  
  
Styrelsen yrkar bifall till motion 6.  
  
Beslut: Kongressen bifaller motion 6.  
  
Motion 7b ”Ortskretsbidrag, Tid för utbetalning”, Göteborg 
  
Göteborgskretsen redogör för sin motion att det ska införas en bestämmelse att ortskretsbidragen 
ska betalas ut inom en månad efter det att erforderliga handlingar har skickats in.  
 
Kommentar: Formuleringen har inkommit till kansliet bör läggas till vid slutet av motionen.  
 
Motion 7b lyder därmed: Kretsbidrag ska betalas ut inom en månad från det att erforderliga 
handlingar har inkommit till kansliet.  
 
Beslut: Motion 7b med justeringen ovan bifalls av kongressen.   
  
Motion 3, ”Föreningens namn”, Björn Backengård 
  
Rune Karlberg, ledamot i riksstyrelsen redogör för motionen och styrelsens förslag att avslå 
motionen så att styrelsen har mandat att fortsatt arbeta med slogans och underrubriker utan 
formella kongressbeslut. 
  
Georg Kruger, ombud Malmö-Lund, lämnar mötet kl 11.15 och deltar ej i beslutet.   
   
Beslut: Motion 3 avslås av kongressen.  
  
Motion 4 ” Cykelvägs-inspektör ” samt motion 5 ”Skydd mellan cykelväg och bilars 
område”, Björn Backengård  
  
Styrelsen informerar att 8-punktsprogrammet kommer revideras under hösten, då innehållet i 
motion 4 och 5 kan tas upp.  
 
Årsmötet diskuterar att innehållet i motion 4 och 5 bör föras vidare till gruppen som arbetar med 
revideringen av 8-punktsprogrammet, men att inget formellt kongressbeslut behöver tas. 
   
Beslut: Kongressen beslutar att motion nummer 4 och 5 ska anses besvarad med hänvisning till att 
hela 8 punktsprogrammet kommer att revideras under hösten.  
  
Motion 8, ”Lyfta lokalkretsarnas arbete”, Göteborg  
  
Rune Karlberg riksstyrelsen informerar om styrelsen och kansliets ambitioner och planer att lyfta 
lokalkretsars arbete.  
     
Beslut: Kongressen anser att motion 8 är besvarad med hänvisning till att styrelsen vill arbeta mer 
aktivt med att lyfta lokalkretsarnas engagemang.  
  

11. BEHANDLING AV CYKELFRÄMJANDETS VERKSAMHETSINRIKTNING OCH DE 
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR KOMMANDE PERIOD.  

  
a. Verksamhetsplanen  
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Isabella Thöger, verksamhetschef på Cykelfrämjandets kansli går igenom styrelsens förslag till 
verksamhetsplan och öppnar upp för synpunkter.  
  
Erik Ruhe, ombud Karlstad, lämnar mötet 11.35 och deltar ej i beslutet.   
   
Beslut: Verksamhetsplanen godkänns.  
  

b. Budget för 2021  
  
Isabella Thöger, verksamhetschef på Cykelfrämjandets kansli går igenom styrelsens förslag till budget 
för 2021 och öppnar upp för synpunkter.  
   
Beslut: Styrelsens förslag till budget godkänns.  
  

12. FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFTER.   
  
Behandlat ovan under punkt 10.  
 

13. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISORER   
  
Kent Larsson, ledamot i riksstyrelsen, redogör för styrelsens förslag att inte betala ut arvoden till 
styrelse eller revisorer.  
  
Beslut: Kongressen bifaller styrelsens förslag att inte betala ut arvoden till styrelse eller revisorer.  
  

14. BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I STYRELSEN   
  

Eva Lind-Båth, sammankallande i valberedningen, redogör för valberedningens förslag att fastställa 
antalet ledamöter i styrelsen till 9 ledamöter.  
  
Beslut: Valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 9 ledamöter bifalles.  
  

15. VAL AV ORDFÖRANDE I CYKELFRÄMJANDETS STYRELSE   
  

Eva-Lind Båth, sammankallande i valberedningen, föredrar valberedningens förslag att Per 
Hasselberg väljs till ordförande fram till nästa kongress. Inga andra förslag föreligger.   
 
Beslut: Per Hasselberg väljs till ordförande för Cykelfrämjandet fram till nästa kongress.  
  

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: Charlotta Hagström och Kent Larsson  
b. För nyval på två år föreslås: Marie Pellas, Elisabeth Dahlstrand och Hedvig Larsson  
c. Sitter kvar ett år på sina mandat: Rune Karlberg, Tobias Adolfsson, och Jakob Hammarbäck 
 
Inga andra förslag föreligger. 
  
Beslut: Valberedningens förslag bifalles och styrelsen väljs enligt förslaget ovan. 



                                     
8 (8) 

  
17. VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER 

Valberedningen föreslår Arne Ekberg och Stig Svensson som revisorer för 1 år.  
  
Peppe Hämeeniemi föreslås som revisorssuppleant på 1 år.  
  
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.  
 

18. VAL AV VALBEREDNING  
Charlotte Hagström, ledamot i riksstyrelsen redogör för förslaget till 
valberedningen: Magnus Persson, Karl-Johan Canestedt, Jennifer Wendelius och Anna Steorn. 
  
Beslut: Magnus Persson, Karl-Johan Canestedt, Jennifer Wendelius och Anna Steorn väljs till 
valberedning på ett år. Valberedningen får i uppdrag att utse en sammankallande inom sig.   
  

19. ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Inga övriga frågor anförs. 
  
KONGRESSENS AVSLUTANDE 

 
Emil tackar mötet för förtroendet att agera som mötesordförande och lämnar ordet till föreningens 
nya ordförande Per Hasselberg. Per tackar mötet för förtroendet och lämnar ordet till Isabella 
Thöger. Isabella tackar Kristina Glitterstam som i egenskap av vice-ordförande har lett föreningens 
styrelse då ordförande Jöran Fagerlund behövt pausa sitt styrelsearbete av personliga skäl. Isabella 
hälsar välkommen till föreningens nya styrelse.   
 
Isabella Thöger tackar deltagarna och förklarar Cykelfrämjandets kongress 2021 avslutad.   
 
 
 
  
Emil Rensvala    Emilia Sternberg 
Ordförande     Sekreterare 
 
 
 
 
 
Magnus Persson   Hans Stoops 
Justerare    Justerare 
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