Verksamhetsberättelse 2016

Dagordning Mölndals cykelklubbs 95:e årsmöte 2017-04-03 kl. 14.00 i Klubbhuset
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fastställande av dagordningen för mötet.
3. Fråga om mötets behörige utlysande.
4. Val av mötesordförande.
5. Val av protokollssekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötesprotokoll
Samt val av två rösträknare.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse.
A) Mölndals CK styrelsens verksamhetsberättelse för 2016.
B) Mölndals CK styrelsens förvaltningsberättelse för 2016.
C) Revisorernas berättelse för samma tid.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser .
9. Behandling av styrelsens förslag och motioner som är inlämnad före 17 feb. 2017.
10. Behandling av förslag till verksamhets plan med ekonomisk plan för kommande
verksamhets år samt fasställande av medlemsavgiften för 2018.
11. Val av ordförande för en tid av ett år. Avgående Jonas Andersson.
12. Val av tre styrelseledamöter för två år. Avgående Håkan Olausson, Jeanette Arbjörk
och Rasmus Olsson (avgick 2016-04-15). Fyllnadsval av en ledamot för 1 år avgående
Patrik Johansson.
13. Val av två revisorer och två revisorssuppleant för ett år.
Avgående Martin Collander/Standa Gloss. Suppleant Ulrika Andersson/Patrik Wallenbert.
14. Val av valberedningen ordförande och två ledarmöter för i år.
Avgående Stefan Andersson (ordf.) Peter Lindman och Jan Tellow.
15. Val av lokalvårdare för ett år. Avgående Aase Bosager.
16. Val av husvärd för ett år. Avgående Patrik Johansson.
17. Val av materialförvaltare för ett år. Avgående Peter Lindman.
18. Ordförande avslutar mötet.
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Styrelsen för Mölndals cykelklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse som avser
perioden 16 01 01 - 16 12 31.

Styrelsens sammansättning under året:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Jonas Andersson
Michael Lindgren
Aase Bosager
Patrik Johansson
Håkan Olausson
Jeanette Arbjörk
Rasmus Olsson

Ungdomsansvarig:

Camilla Vitelli
Håkan Olausson

Tränaransvarig:
Revisorer:
Revisorsuppleanter:
Lokalvårdare:
Husvärd:
Materialförvaltare:
Stuglöpsansvarig:
Cyklistrepresentant:
Sponsoransvarig:
Valberedning:

Lotteriansvarig

Martin Collander
Standa Gloss
Ulrica Johansson
Patrik Wallenbert
Mats Harring
Patrik Johansson
Peter Lindman
Patrik Johansson
Mats Harring
Peter Lindman
Jan Tellow
Stefan Andersson (sammankallande)
Aase Bosager

Medlemsantal:
Antal medlemmar i klubben under året har varit 265 stycken.

Licenser:
Under året har klubben haft …. licensierade landsvägs- och mountainbikecyklister.

Sammankomster:
Styrelsen har sammanträtt 11 gånger med 11 skrivna protokoll. Utöver dessa möten har
olika sektioner inom klubben haft ett flertal möten under året.
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Värdegrund
MCK delar RF:s värderingar om glädje & gemenskap, demokrati & delaktighet, allas rätt att
vara med och rent spel.
Dessutom har MCK ord och värderingar som skall prägla vår verksamhet:
- Entusiasm & engagemang
- Individuell utveckling
- Ansvarsfulla & goda förebilder

Lotterier:
MCK är medlem i ”Kransalliansens bingo”.

Idrottslyftet:
Från Idrottslyftet har bidragit med 50 000 kr till paracykel.

Sponsorer:
Blue water shipping
Struktor
HAGA MÖLNDALS LBC
TH PETTERSON
EPIC
Trimtex
Marco Vitelli
Aktivitus
Lottas Måleri

Partners:

SISU IDROTTSUTBILDNING

Ett stort tack för stöttningen!

Representation:
GCF: s årsmöte

Jeanette Arbjörk
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Träningsverksamhet:
Regelbundna träningar för våra tävlande har körts under vintern (testcykel) och under
tävlingssäsongen. Olof Vernersson har varit ansvarig för träningarna med visst bistånd från
övriga tränare.
Nybörjarträningen har som vanligt varit välbesökt. Många deltagare och stort engagemang
från både barn och tränare. Richard Lundström har varit ansvarig för dessa träningar.

Tävlingar 2016
MTB:
Stora framgångar på tävlingsarenorna för klubbens åkare under. Viktigaste resultaten var
följande:
Ida Johansson vann en av disciplinerna på Ungdoms EM i Österrike för klassen U15. Vinsten
kom i disciplinen XCO Combined.
Ida Johansson vann SM. Guld för Ida på både XCO och XCE grenarna i klassen F13-14.
Ella Holmegård vann SM. Guld för Ella på XCE i klassen F15-16.
Lukas Vernersson och Alma Johansson körde båda hem individuella bronsmedaljer på SM i
XCO. Lukas brons kom i klassen P13-14, Alma tog sin medalj i klassen F10-12
MCK:s lag tog också brons i ungdomsstafetten på SM. I laget körde Lukas Vernersson, Ida
Johansson samt Felix Pettersson.

LVG:
Damelitlaget
Under 2016 fortsatte damlaget efter många framgångar 2015. Laget 2016 bestod av
Jeanette Arbjörk, Moa Johansson, Kristina Gårdeman, Annika Freden samt Hanna Helamb.
Det gick fortsatt bra för damlaget 2016. Totalt 15 pallplatser, varav två segrar, nio
andraplatser och fyra tredjeplatser. Två SM-medaljer, brons i lagtempo (Jeanette, Moa och
Kristina) och Jeanette tog en silvermedalj på kortbane SM. Damlaget fortsatte i samma anda
som 2015 med att sätta färg på tävlingarna och att alltid göra sitt bästa. Tyvärr kommer inte
MCK:s damelitlag synas ute på vägarna nästa säsong. Flera av cyklisterna pausar och
kommer ha annat för sig under 2017, och det har dessutom saknats en lagledare. Lägligt nog
startar Göteborg Cycling Team inför 2017 även ett damlag där Jeanette kommer att köra
nästa år.
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Veteran:
Det var lite tunt med veteraner som tävlade och tränade i klubben under 2016 tyvärr,
det som är värt att nämna är att Johan Arlebrink Kürcman tog en 2:a plats i Aktivitus
Torslanda GP H40 och Peter Seigner tog en 3:e plats på DM, Kvibergs GP, i H30-klassen.
Vi hoppas det vi blir fler veteraner under 2017.

Ungdom:
Våra fantastiska ungdomar har varit ute i Europa o norden under säsongen och gjort
fantastiska resultat och representerat klubben väl.
I början av maj var dem i Danmark och körde Youth tour o Tour de himmelfart , där blev det
vinster o toppen fina slutresultat. Sedan har det burit iväg till Holland och tävlat, även där
har ungdomarna visat topp resultat och kört offensivt i den Europeiska konkurrensen. Och
naturligtvis har vi även kört Sveriges största landsvägstävling U6 cycle tour med toppresultat.
Senare under säsongen fick även en av våra ungdomar, Wilma erbjudandet. Att köra ett lopp
på Irland med Bäckstedt cycle team, detta var ett elitlopp för damer som dem fick dispens
att tävla i. En fantastisk erfarenhet inför framtiden."

Para cykel:
MCK:s paracykelverksamhet har även 2016 haft ledarledd gruppträning varje onsdag, med
uppehåll endast under jul och juli. Tillsammans med Borås Cykelamatörer har det dessutom
getts extra träningstillfällen på inomhusbana under vintertid.
Vid alla tillfällen har det funnits möjlighet för nya deltagare att prova på, med egen cykel
eller genom att låna en anpassad cykel från verksamheten. Detta är en del i att MCK har varit
samarbetspartner till Svenska Cykelförbundets ”Projekt Paracykel” som startade 2013 och
som avslutades i september 2016. MCK fortsätter dock verksamheten med de cyklar och den
utrustning som SCF håller tillgänglig i MCK:s lokaler.
I samband med att ”Projekt Paracykel” avslutades startade SCF ett nytt treårigt projekt,
Paracykelakademin, vilket MCK också är samarbetspartner till. Det nya projektet syftar till att
ge barn- och ungdomar med rörelse- eller synnedsättningar möjlighet till ett friare, friskare
och mer hälsosamt liv. Huvudansvarig är Michael Lindgren och projektledare för distrikt Väst
är Karl Utterhall. Navet för distrikt Väst kommer att vara MCK.
Utöver träning och motion så har också MCK:s paracyklister varit flitiga deltagare både i
flertalet motionslopp och i SWE CUP Paracykel 2016. MCK är representerade i svenska
paracykellandslaget med Peter Malmberg samt i svenska paracykellandslagets utvecklingslag
med Patrik Ohlqvist.
Under 2016 blev Peter Malmberg svensk mästare i handcykel. I SWE CUP Paracykel 2016
blev Patrik Ohlqvist och Karl Utterhall 1:a och 2:a i handcykel och Manne Håkansson 2:a i
racer.
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RESULTAT 2016
Klubbmästare
LVG
Guld
Silver
Brons

F13-14
P13-14
H17-99
H17-99
H17-99

Julia Thompson
Gustav Thompson
Magnus Arlebrink
Andreas Selstam
Joakim Jacobsson

Resultat från mästerskap, Landsväg:
Kortbane SM
Silver
DamElit

Jeanette Arbjörk

Ungdoms SM
Guld
F15-16 Tempo
F13-14 Tempo
F10-12 Tempo
F10-12 Linje
Silver
F13-14 Linje
Brons
P13-14 Linje

Wilma Olausson
Ida Johansson
Alma Johansson
Alma Johansson
Ida Johansson
Gustav Thompson

Veteran SM
Guld
H55 Tempo

Martin Collander

____________________

.

Resultat från mästerskap, Mountainbike:
SM
Guld
Brons

F15-16 XCE
F13-14 XCE
F13-14 XCO
F10-12 XCO
P13-14 XCO

Ella Holmegård
Ida Johansson
Ida Johansson
Alma Johansson
Lukas Vernersson

_____________

___

Utmärkelser:
Christoffer Andersson mottog GCF:s ledare stipendie.
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Slutord:
Nu har vi avverkat år 2016 !
2016-års säsong har varit framgångsrik för våra cyklister både utomlands och i Sverige. Alla
arrangemangen vi har hållit i har fungerat som de skulle men allt går ju alltid att förbättra i
framtiden.
Vi har även arrangerat en ”framtidsdag” under året som varit och detta är förhoppningsvis
för alla medlemmar och föräldrar en start för ett allt större engagemang för och i klubben
samt detta är i förlängningen viktigt för klubbens framtida överlevnad.
Styrelsen vill tacka alla klubbmedlemmar, föräldrar och sponsorer som ställt upp och hjälpt
till under 2016!

……………………...................
Aase Bosager

……………………………………..
Jeanette Arbjörk

……………………...................
Håkan Olausson

……………………………………..
Jonas Andersson

……………………...................
Patrik Johansson

……………………...................
Michael Lindgren
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