
REFERAT från Svenska Cykelförbundets 116:e förbundsmöte söndagen den 10 
mars 2019 kl. 09.00 – 14.15  därefter diskussion om Sanktionering av tävlingar 
och SWE Cykling Club på Arken, Post Nords Huvudkontor, Solna. 
 
PARENTATION för de ledare o funktionärer som lämnat oss under året. 
 
Ordförande Stephan Klang summerar 2018 som ett positivt år för Svensk Cykel o på väg 
uppåt. TACKAR alla SM o UCI arrangörer. Informerar om Nordic Cykling. 
 
Jupp Riffel  SGT  Delar ut STORA GRABBARS o TJEJERS MÄRKE. 
TILL Nr 141  Fredrik Kessiakoff. 142   Kalle Friberg  149 Joakim Nyman och 151 Jakob 
Wijk 
 
Mötets öppnade av Ordförande Stephan Klang 
 
1. Fastställande av röstlängd på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade 
röstlängden148 st röster från XX närvarande distrikt och XXX föreningar närvarande 
 
2. Fastställande av föredragningslista för mötet. Med Fri nominering Beslutas. 
 
3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
 
4. Val av mötesordförande: Björn Eriksson, RF. 
 
5. Val av protokollssekreterare för mötet: Ylva Berner, SCF 
 
6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, 
samt erforderligt antal rösträknare Oskar Ekman, Täby och Annika Klyver, Nyköping 
 
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: 
 
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
Några namn justeringar gjordes i övrigt utan anmärkning. Till handlingarna 
 
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret. Till handlingarna. 
 
 c) revisorernas berättelse för samma tid    Revisorernas berättelse upplästes. 
 
 
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning 
 
Årsmötet beslutade att ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning bifölls. 
 
 
9. Behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som 
sägs i 2 kap. 2 § 
 
 
MOTIONER från Distrikt o föreningar: 
 
 1   Ramnäs CK o Västmanlands CF angående tävlingskalendern o grengrupperna. 
.                                                                                                                                     



Styrelsen yrkar bifall. 
 
Årsmötet BIFALLER Motionärens förslag med tillägg att det är respektive grengrupp 
som ska besluta. 
 
 
2  Dalarnas Cykelförbund angående uppdelning Motion och Tävling 
 
Styrelsen yrkar avslag med motivering till att frågan ska lyftas på kommande 
motionskonferens. 
 
 
BIFALL till motionen i enlighet med styrelsen förslag.  
 
 
3 Dalarnas Cykelförbund angående Städning av Klubbmästerskapen. 
 
Styrelsen yrkar AVSLAG till motionen 
 
AVSLAG till motionen men ska diskuteras snarast i forum 
 
 
4  Ramnäs CK o Norbergs CK angående ny klassificering i samband med tävling. 
 
Styrelsen yrkar AVSLAG till motionen med hänvisning til att det redan sker en översyn. 
 
AVSLAG till motionen med hänvisning till att det redan sker en översyn. 
 
 
5  Ramnäs CK o Norbergs CK angående Kommissarier och Tävlingsledare  
 
Styrelsen yrkar AVSLAG till motionen med hänvisning till att det redan sker en 
översyn. Att det är Distriktens ansvar att tillse behovet. 
 
AVSLAG till motionen men ska diskuteras snarast. 
 
 
STYRELSENS FÖRSLAG 
 
Höjning av föreningarnas årsavgift 3000:- 
 
BIFALL enligt SCF:s förslag. 
 
 
10 
Verksamhetsplan för 2019–2020 inkl. BUDGETT för 2019. 
 
Årsmötet beslutad att BIFALLA  styrelsens förslag till verksamhetsplan samt 
Att årsavgiften för 2019 skall vara oförändrad dvs. 2500: -/år och förening. 
 
Beslut om FRI Nominering BIFALLES.  
 



11. Val av förbundsordförande för en tid av 2 år  UTGÅR då Stefhan Klangredan är vald 
 
12. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år- Många inlägg i debatten om valen. 
 
Nominerade: 
1: Thomas Backteman, Stockholm   Förordad av valberedningen  
2: Fredrik Kessiakoff, Stockholm  Förordad av valberedningen 
3: Johan Lindström, Åre     Förordad av valberedningen  
4: Niklas Revelj, Bokens IF Ej Förordad av valberedningen   
  
Årsmötet beslutade att omvälja Thomas Backteman, Fredrik Kessiakoff,  och nyval av 
Johan Lindström på 2 år. 
 
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år 
Nyval av Stefan Norell, Grant Thorenton Auktoriserad revisor 
Nyval av ,  Karl-Axel Ljungkvist  revisorssuppleant Grant Thorenton Auktoriserad revisor 
 
Årsmötet beslutade att VÄLJA dessa för en tid av 1 år 
 
15. Val av Verksamhetsrevisor för en tid av ett år. Efter diskussion o frågeställningar så 
beslutar årsmötet VÄLJA Anders Björklund, Stockholm. 
Samt personlig ersättare Carl Elfgren, Uppsala 
 
16. Val av ordförande i disciplinnämnden för en tid av ett år 
Avgående Roger Fagerberg 
 
Årsmötet beslutade att VÄLJA Martin Schwitzgold, Vänersborg för en tid av 1 år 
 
 
17. Val av två övriga ledamöter i disciplinnämnden för en tid av två år 
Avgående: Ulf Näslund, Timrå, Martin Schwitzgold, Vänersborg 
 
Årsmötet beslutade att Omvälja Ulf Näslund, Timrå, Jacob Ceder Vänersborg på 2 år. 
Samt fyllnadsval av Annika Klyver,  för en tid av 1 år. 
 
18. Val av ordförande 1 år och två ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år 
Eva Annerwall,, Uppsala   Ordförande 1 år 
Milla Jansson, Täby          2 år          
Olle Stålberg, Nyköping   Kvarstår  
Annicka Moren                  Kvarstår BMX 
Mattias Thyr, Nässjö       2 år 
 
 
19 Val av ombud till RF Stämma 
Årsmötet beslutar att välja Förbundsordförande Stefhan Klang . 
 
 
Björn Eriksson  Ordförande i Riks Idrottsstyrelsen informerade om sin syn på idrottsrörelsen. 
Hur får vi fler att trivas o var med i vår familj (idrotten) alla kan ju vara med o man behöver 
ju inte tävla. Folkhälsan, integrationen o arrangemangs skapande är de områden som vi jobbar 
med. 
 
 



20 Avslutning 
Ordförande Stefhan Klang tackade för förtroendet och tackar mötesordförande Björn 
Eriksson, de avgående ledamöterna och valberedning för deras jobb. Samt delegaternas 
engagemang i årsmötet och förklarade årsmötet avslutat. 
 
Nu fortsatte mötet med att Fredrik Kessiakoff informerade om sitt arbete med o diskussion 
om Sanktionering av tävling. Vad, Vem hur. 
 
Fredrik Kessiakoff informerade om SWE CYKLING CLUB som nu finns på nätet och är en 
”nät” klubb. Diskussion om Vad o hur och vem hur detta fungerar o då kom frågan upp om 
vem som ska få vara med i förbundet, koll av kansliet bör o göres i dag. 


