Cykelfrämjandet 2022-03-24

MOTIONER TILL CYKELFRÄMJANDETS
ÅRSMÖTE 2022
MOTION 1
Motion till Cykelfrämjandets digitala årsmöte 2022 angående stödet till de lokala
kretsarna.
Som kassör i Cykelfrämjandets Östersundskrets vill jag föreslå ett förenklat förfarande
när det gäller stödet till de olika kretsarna.
För att förenkla ”byråkratin”, kräv inte in en massa uppgifter, ”hyllvärmare”, som
årsberättelse bokslut mm. Utan låt i stället, på enklaste sätt, en viss procent av
inbetalade årsavgifter gå tillbaka till aktuell krets.
Östersund den 25 januari 2022
Björn Wahlberg medlems nummer 2429
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MOTION 2
CYKELFRÄMJANDET I GÖTEBORG
Motion till Cykelfrämjandets kongress den 24 april 2022
Ang. ortskretsbidrag och medlemsavgifter
Nuvarande nivå på de s.k. ortskretsbidragen har varit oförändrad under många år. Vi
har inte lyckats ta reda på hur länge men vi tror inte att de har ändrats efter sekelskiftet.
Prishöjningarna i samhället drabbar också oss och vi anser att det är hög tid att höja
bidragen. Samtidigt misstänker vi att riksföreningens ekonomi inte tillåter en höjning
utan att den finansieras. Därför har vi även ett förslag till höjda medlemsavgifter.
Vårt förslag är höja ortskretsbidragen enligt följande:
Huvudmedlem från 40 till 50 kronor
Familjemedlem från 10 till 15 kronor
Ej fullbetalande medlem från 20 till 25 kronor
Samtidigt tror vi inte att de flesta medlemmar skulle reagera mot en höjning av
medlemsavgiften för huvudmedlem från 275 till 295 kronor och för familjemedlem från
75 till förslagsvis 90 kronor.
Kraven för att få ut bidraget ska som tidigare bara vara att ortskretsen har någon form av
verksamhet och håller ett årsmöte samt skickar in handlingar i form av
årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse
och verksamhetsplan för innevarande år.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Cykelfrämjandet i Göteborg
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PROPOSITIONER TILL CYKELFÄRMJANDETS
ÅRSMÖTE 2022
PROPOSITION 1 - OM ATT VÄLJA EN AUKTORISERAD REVISOR
Riksstyrelsen föreslår att årsstämman även väljer en auktoriserad revisor utöver våra 2
interna revisorer. Detta på grund av att många av våra projekt samt
organisationsbidraget vi får från Svenskt Friluftsliv behöver granskas av föreningens
auktoriserade revisor. Att den auktoriserade revisorn väljs in av årsstämman ger
revisorn bättre insyn i verksamheten och underlättar arbetet nämnvärt. Dessutom krävs
det att föreningen har en auktoriserad revisor om Cykelfrämjandet t.ex. skulle vilja
teckna ett 90-konto.
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PROPOSITION 2 OM STADGEÄNDRINGAR

Nuvarande lydelse

13. Fastställande av arvoden till styrelse och
revisorer.

§ 13 Verksamhets och räkenskapsår

14. Val av ordförande i Cykelfrämjandets

Cykelfrämjandets verksamhets och

styrelse.

räkenskapsår omfattar tiden 1 jan till 31 dec.

15. Val av ledamöter i Cykelfrämjandets

Bokslut och revision skall vara utförd senast

styrelse.

1 april.

16. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.

§ 15 Kongress

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Kongressen är Cykelfrämjandets högsta

19. Övriga frågor.

18. Val av valberedning.

beslutande instans. Ordinarie kongress skall
avhållas varje år och före utgången av april
månad.

Motion, som önskas behandlad på̊
kongressen, skall skriftligen, försedd med

§ 16 Kongress och motion till kongress

motivering, vara inlämnad till kansliet

Vid kongressen skall följande ärenden

senast 45 dagar före fastställd kongressdag.

behandlas:

Kongressen kan fatta bindande beslut

1. Fastställande av röstlängd.

endast i fråga som anmälts vid utsändandet

2. Fråga om kongressen är i laga ordning

av kongresshandlingarna.

utlyst.
3. Val av ordförande för kongressen.
4. Val av sekreterare för kongressen.

§ 18 Kallelse till kongress

5. Val av två̊ personer att jämte ordföranden

Kallelse till kongress utsänds till

justera kongressprotokollet.

styrelseledamöter och ortskretsar samt

6. Behandling av styrelsens verksamhets-

annonseras i datamedia tillgängligt för

och förvaltningsberättelse för det gångna

allmänheten och om så är möjligt i

året.

medlemstidningen. Detta skall ske senast 90

7. Behandling av revisorernas berättelse för

dagar före ordinarie kongress och 4 veckor

samma tid.

innan extra kongress. Föredragningslista

8. Fastställande av resultat- och

och förslag från styrelsen, motioner samt

balansräkning för samma tid.

övriga erforderliga handlingar skickas ut till

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

styrelseledamöter, distrikt och ortskretsar

under samma tid.

senast 30 dagar före kongressen.

10. Behandling av inkomna motioner och
förslag från styrelsen.
11. Behandling av Cykelfrämjandets
verksamhetsinriktning och de ekonomiska
förutsättningarna för kommande period.
12. Fastställande av årsavgifter.
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Föreslagen lydelse

11. Behandling av Cykelfrämjandets
verksamhetsinriktning och de ekonomiska

§ 13 Verksamhets- och räkenskapsår

förutsättningarna för kommande period.

Cykelfrämjandets verksamhets- och

12. Fastställande av årsavgifter.

räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31

13. Fastställande av arvoden till styrelse och

december. Styrelsen ska fastställa bokslutet

revisorer.

senast den 15:e mars och revisionsberättelse

14. Val av ordförande i Cykelfrämjandets

skall vara undertecknad senast den siste

styrelse.

mars.

15. Val av ledamöter i Cykelfrämjandets

§ 15 Kongress

styrelse.

Kongressen är Cykelfrämjandets högsta

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

16. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.

beslutande instans. Ordinarie kongress skall
hållas vartannat år före utgången av juni

18. Val av valberedning.
19. Övriga frågor.

månad.

Motion som önskas behandlad på̊

§ 16 Kongress och motion till kongress

kongressen, ska skriftligen, vara inlämnad

Vid kongressen skall följande ärenden

till kansliet senast 45 dagar före fastställd

behandlas:

kongressdag.

1. Fastställande av röstlängd.

Kongressen kan fatta bindande beslut endast

2. Fråga om kongressen är i laga ordning

i fråga som finns med på kongressens

utlyst.

föredragningslista.

3. Val av ordförande för kongressen.
4. Val av sekreterare för kongressen.
5. Val av två personer att jämte ordföranden
justera kongressprotokollet.
6. Behandling av styrelsens årsredovisning
(förvaltningsberättelse, resultat- och

§ 18 kallelse till kongress
Kallelse till kongress sänds ut till
styrelseledamöter och ortskretsar samt
annonseras på Cykelfrämjandets hemsida.

balansräkningar) för det gångna året.
7. Behandling av revisorernas berättelse för

Detta ska ske senast 90 dagar före ordinarie

samma tid.

kongress och 4 veckor före extra kongress.

8. Fastställande av resultat- och

Föredragningslista, förslag från styrelsen,

balansräkningar för samma tid.

motioner och yttranden över motioner ska

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

skickas ut 30 dagar före kongressen. Övriga

under samma tid.

handlingar som till exempel verksamhets-

10. Behandling av inkomna motioner och

och revisionsberättelser ska skickas ut senast

förslag från styrelsen.

14 dagar innan kongressen.
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