Årsmöte den 7 april 2014 i Oltorps Klubblokal. Kl: 18.00
1. Fastställande av röstlängd för mötet
Antal 13 närvarande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Ordförande valdes Tommy Evaldsson, Sekreterare valdes Per Korpås
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Valdes Niklas Svantesson och Joakim Kjellander
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Mötesinbjudan har delats på sociala medier, epost samt via Kvanumsif.nu
5. Fastställande av föredragslista.
Denna godkännes
6. A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Intresset för cykel och friskvård i största allmänhet ökar stadigt i Sverige där cykelsporten
som sådan får allt mer deltagande och växer starkt. Bland de populäraste loppen är
Cykelvasan på mountainbike, där de 12000 platserna till start 2014 blev bokade på endast 3
minuter och 21 sekunder. Bäst av Kiffarna i 2013års lopp stod Anders Johansson för med en
49e plats. Han cyklade de 9.5milen från Sälen till Mora på 2 tim 51 minuter, endast 8 minuter
efter segertiden. På landsväg är det såklart Vätternrundan som är det populäraste loppet sett
till antalet deltagare. De 23000 platserna till 2014 fylldes på 12 minuter. Bäst bland kiffarna i
2013 års vätternrunda blev Tobias Johansson Lundmark som trampade runt de 30 milen på
7tim 33 minuter med 39.9km/h i snittfart.
Kvänums IF cykelklubb växer även under 2013 till 150 aktiva medlemmar. Elitcyklisterna i
Kvänum hittar vi just nu i klassen herrar 30 år. Där har vi några av landets bästa cyklister.
Vinterträning - Trainer
Även i år arrangerade Evalds.se en ”tour” de kallar för Pro Tour d´Evalds med hela 13
deltävlingar och 28 st deltagare som alla är Kiffare! Segertiden slutade runt 13 timmar med
alla 13 etapper inräknat. Prisceremoni och avslutningsfest skedde på Lumber & Karle
Träningsläger Gran Canaria
Sedan 1996 har Kvänums IF kört sitt sedvanliga Gran Canaria läger i mars månad där ett 30tal
deltagare trotsade bergen i 25-30 gradig värme! Självklart är detta ett fortsatt inslag för
medlemmarna.
Våra egna tävlingar – 1a Majloppet
Tommy Evaldsson tog hem segern i H30! Våran Elitåkare Johan Andersson tog hem en 3e
plats i Elit efter fight med Världscup 6an Mathias Wengelin samt förra Kvänum cyklisten Calle
Friberg!

Kvänumsmästerskapen i Landsväg
Den 4e Juni hölls Kvänums öppna klubbmästerskap i landsväg. Ett lopp som går runt KvänumEdsvära och N vånga som är 6mil långt. Vi hade ca 60 startande raceåkare och ac dom var
12st kiffare. Bäste Kiffaren och därmed vinnare av Kvänumsmästerskapen blev Tobias
Johansson Lundmark som fick en 6e plats totalt för dagen.
Midnattsloppet i Oltorp
Midnattsloppet i Oltorp hölls för 25 året i följd och vi kan konstatera att löpartrenden pekar
uppåt! Under kvällen den 28e Juni kom hela 325 löpare till Kvänum och de allra yngsta
barnen (upp till 9 år) sprang 1250m samt de mer rutinerade tog sig hela 10km. Det blev en
fin tävling med många nöjda löpare.
Övriga tävlingar som ingår i Kvänums klubbmästerskap
Göteborgsvarvet, där Annika Wernersson tog sig runt de 21km på 1h 35 minuter
Billingeracet i skövde där Johan Andersson blev bästa Kiffare som slutade totalt 11a bland
sverigeeliten.
Kvänums XC KM i Oltorp där ovannämnda Johan Andersson återigen tog hand om segern.
Ungdomssatsning
Kvänums IF fortsätter att växa på ungdomssidan!
Under 2013 har det hållits hela 17 träningstillfällen med ett snitt på 30-35 deltagre per pass.
Ca 50 unika ungdomar har provat på träningarna och vi har även ett gott tävlingsdeltagande
med totalt 106 unika starter!
B) Balans och resuttaträkning
Fredrik Sääw har bokfört men är inte helt klar ännu, men det ser ut som ett possitivt resultat
på ca 25-40000 kr.
Vi har totalt 367.000:- på konto samt invetarier så som vår klubbuss och våra trainar.
7. Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under senaste verksahets/räkneskapsåret
En fullskalig revisionsberättelse inkommer inom det närmaste.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Närvarande klubbade ja på detta.
9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
Beslut att 2013års avgifter kvarstår. Mer info på www.kvanumsif.nu
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande året
Denna del lyftes under i flera steg under punkt ”Övrigt”
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Förslag på nya stadgar för Kvänums IF presenterades på mötet, beslut togs att styrelsen ser
över dessa stadgarna och klubbar nästkommande möte.
12. Val av 2014 års styrelse
Ordförande Tommy Evaldsson 1år (Omval)
Vice Ordförande ”Vakant” Styrelsen presenterar namn till kommande möte
Styrelseledamot Tobias Johansson Lundmark 2 år (Omval)

Styrelseledamot Kjell Evaldsson 1år (Omval)
Styrelseledamot Joakim Kjellander 1 år (Omval)
Styrelseledamot Jerker Andersson 1 år (Omval)
Styrelseledamot Bertil Reinhold 2 år (Omval)
Styrelseledamot Per Korpås 2 år (Nyval)
Styrelseledamot Niklas Svantesson 2 år (Nyval)
Kassör Fredrik Sääw 2 år (Nyval)
Revisor Anders Egonsson 2 år
Valberedning Joakim Kjellander och Lennart Arvidsson 2 år (Omval)
13. Övrigt
1) Vi har investerat i ett Kvänums IF Tält 3x3m att ha på träningarna samt att tas med på
tävlingar.
2) Vi har investera i 3st cyklar till ungdomsgruppen. (mer info om detta på
www.kvanumsif.nu)
3) Vi har tagit fram ett ”Klubbställ” för våra ungdomar som dom kan synas i öven utanför
träningstillfället, ett ställt i mjukt och bekvämt material med sponsorer, kif-logo samt
utövarens namn tryckt på. Beställningar kommer att tas upp vid ett senare tillfälle.
4) Till Pro Tour d´Evalds kommer vi behöva investera i 3-4 nya datorer inför hösten, samt se
över samtliga cyklar.
5) Vi är i STORT behov at Varupriser, så alla som har möjlighet bör samla in detta och
leverera till Kjell.
6) Löparkläder är på G, Tommy återkommer när allt är klart
7) En påminnelse angående bokning av vår Cykelbuss, är ni fler än två tävlande Kiffare kan
ni boka denna via Kjell
8) Arbetdagar 12-13 April! Mer info om dessa på facebook och Kvanumsif.nu
9) Vårt KM i XC kommer köras 23/4 och Nytt för i år är att även ungdomarna kommer köra
KM!
10) Städschema för Oltorps klubbhus kommer läggas ut på hemsidan, vi behöver fler som
hjälper till med detta,
Under mötet bjöds på smörgåstårta och kaffe.
Mötet Avslutades
Vid protokollet

Per Korpås

