PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen
Föreningens Namn

C.K. Valhall

Organisations Nummer

802408-3720

Datum

2016-02-20

Ort

Stockholm (Paradiset)

Namn på närvarande styrelsemedlemmar

Ordförande: Birjer Birjersson
Ledamot: Carl-Johan Paulin, Peter Karlsson,
Timothy Farrell
Sekreterare: Christofer Fridh

§1

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande
Birjer Birjesson som valdes till mötes ordförande

§2

Till mötets sekreterare valdes
Christofer Fridh

§3

Till justeringsman valdes
Peter Karlsson

§4

Uppföljning från förra mötet

§5

Klubbdator och skrivare
Tjejerna i damlaget tycker att det är oklart vad som
gäller. Sökandet efter en bil har inte burit frukt.

§6

Medlemsregister

Tim har lagt in alla medlemmar i SweCycling
Online och avslutat kontot hos Visma. Styrelsen
kan logga in på SweCycling som administratörer.
§7

Sponsring 2017
Birjer och Peter ska träffa Peter Boman på AGtrading i mars.

§8

Elitlagen 2017
Fördelningen av sponsorbudgeten till de två
elitlagen herr respektive damlag spikas. Birjer
kommer att prata med Martin Söderholm om vem i
respektive herr- och damelitlaget som kommer att
vara ekonomiansvarig för respektive lag.
Bil
Styrelsen ger upp billetandet till elitlaget då man
inte efter idogt arbete inte lyckats ordna någon,
dessvärre.

§9

Protokoll CK Valhall styrelsemöte
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§10

§11

§12

Stockholms cykelförbundsårsmöte
Birjer närvarade och representerade klubben.
Årsmötet beslutade att höja avgiften för
medlemsklubbarna från 700 kr till 1000 kr för 2018.
Stockholm 4-dagars kommer att gå avstapeln den 3
juni till 6 juni 2017.
CK Valhall ska arrangera Storkällans GP i
Stockholms cupen den 20 juni samt Velothon GP
den 9 september.
Övrigt
Luis nye kassören kommer att skicka kontoutdrag
varje månad till revisorn för sammanställning. Något
Tim har kommit överens med revisorn om.
Peter tar fram en sammanställning för medlemskap
och lägger upp på klubbens Facebook sida.
Mötet avslutas

Styrelseordförande

Justeringsman

………………………………………………
Birjer Birgesson

…………………………………………………..
Peter Karlsson
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