
 

CYKELFRÄMJANDET I GÖTEBORG                              

Protokoll fört vid årsmöte lördagen den 9 april 2022 i lokal på Linnéplatsen 6.  

Närvarande i styrelsen: Ralf Englund, Ian Fiddies, Gustaf Frid, Jakob Hise Kaldma, Aurelia Ingelvide, 
Torbjörn Olsson, Erik Sandblom, John Jannesson, Erna Grossman, Gunnel Hagström, Lennart Andersson, 
Ingemar Mattsson, Annika Persson, Paul Johansson, Anders Simonsson, Marita Simonsson. 

§ 1. Årsmötets öppnande 
Ordförande Ian Fiddies hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av ordförande för årsmötet 

Till ordförande valdes Gustaf Frid. 

§ 3. Val av sekreterare för årsmötet 

Till sekreterare valdes Torbjörn Olsson. 

§ 4. Val av två personer a8 jämte ordföranden justera dagens protokoll 

Till protokolljusterare valdes Lennart Andersson och Ingemar Mattsson. 

§ 5. Justering av röstlängd 

Deltagarnas antal var 16 personer, varav samtliga konstaterades vara medlemmar i Cykelfrämjandet.  

§ 6. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst 

Deltagarna fann att mötet var i laga ordning utlyst.  

§ 7. Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes enligt föreliggande förslag. 

§ 8. Styrelsens verksamhetsberä8else inkl. den ekonomiska redovisningen 

Ralf redogjorde för 2021-års verksamhet, rapporten fanns även a8 Mllgå i pappersform. § 3 i stadgarna 
ändrades enligt punkterna i verksamhetsberä8elsen. Rapporterades om två inköpta tandemcyklar. 

Ralf fortsa8e med den ekonomiska redogörelsen. Lokalen kostar 21912 kr/år. 2021-års översko8 blev 2062 
kr. På plusgirot finns 339.000 kr, inkluderande 199.000 kr, kostnaden för tandemcyklarna. 

För övrigt fanns inget att erinra vid genomgång av årsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. 

§ 9. Revisorernas berä8else 



I revisorernas frånvaro redogjorde Gustaf Frid för revisorernas arbete och dessa hade inget att erinra. 

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Ett enigt möte beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

§11. Övriga frågor som skall behandlas enligt stadgarna 

• proposiMoner 

• moMoner 

• verksamhetsplan för kommande år 

Inga moMoner eller proposiMoner inkomna. 

Gustaf redogjorde för förslaget till verksamhetsplan och denna godkändes av mötet. 

§12. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande år 

Valberedningens arbete presenterades av Erik Sandblom, mötet enades om att antalet ledamöter skall vara 
sex (6).  

§13. Val av ordförande och övriga ordinarie styrelseledamöter 

Torbjörn Olsson, Jakob Hise Kaldma och Aurelia Ingelvide har ett år kvar, nyval av Gustaf Frid och Ralf 
Englund på två år. Val av Ian Fiddies till ordförande på ett år. 

§14. Val av revisorer och revisorssuppleant 

Till revisorer för 2022 valdes åter Camilla Karlsson och Kent Larsson, Mll suppleant valdes Joakim Bjerhem , 
för 2022. 

§15. Val av valberedning 

Valberedningens två ledamöter kvarstår, Erik Sandström, sammankallande och Joakim Bjerhem.   

§16. Övriga frågor (ingen beslutsrä8) 

Paul Johansson redogjorde för cykelskoleverksamheten, genom a8 presentera en tryckt enkät i hä\esform, 
beMtlad : ”Cykelskolor för hållbara samhällen”, finansierad av Angereds närsjukhus, med Fabienne Roux 
som huvudförfa8are. Angereds närsjukhus stöder projektet med 70 kkr per år för förebyggande 
hälsoarbete. Framgick a8 vissa problem finns mellan olika bostadsföreningar, vad gäller garagering av 
cyklarna.                    Ett stort tack till vår medlem Anders Simonsson som förtjänstfullt tillhandahöll 
möteslokalen till ett facilt pris.  

§17. Årsmötets avslutande  

Ordförande Gustaf Frid tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.  

Vid pennan Torbjörn Olsson  



                        
Justeras :                                    Ian Fiddies                   Lennart Andersson                      Ingemar  Mattsson                          


