
 

Team Kungälv - verksamhetsberättelse för 2019 
 

Verksamheten under säsongen 2019 har präglats av att stabilisera och förenkla 
verksamheten. Flera nya styrelsemedlemmar har kommit in i arbetet på ett bra 
sätt och våra sektioner har fortsatt på inslagen väg. 

Av de större aktiviteterna lyfts särskilt fram: 

• Kungälvsrundan 
Vår fantastiska motionstävling för landsvägscykel genomfördes på ett 
utmärkt sätt även om vädret var långt ifrån utmärkt. Tack till er som 
jobbar med detta! 

• Lahomslägret 
Från 2019 arrangeras lägret helt i Team Kungälvs regi. Martin 
Wolmstrand och Torbjörn Sannerland har tagit över rodret från Urban 
Johansson och Håkan Adielsson på ett utmärkt sätt. Tack alla inblandade! 

• Mallorcalägret 
För andra året i rad arrangerades en cykelresa till Mallorca under Mats 
Camberts ledning. Massor av härliga höjdmeter och fantastisk cykling. 
Tack ni som gjorde det möjligt! 

• Team Kungälv har varit närvarande i press och radio 
Det gäller både invigningen av cykelbanan från Rödbo till Kärra där vi 
deltog på invigningen vilket ledde till tidningsartiklar och radiointervjuer 
samt en radiointervju om cykelpendling. 

• Samarrangerat Kärnatempot med CK Sundet 
Vi arrangerade Kärnatempot tillsammans med CK sundet för de två 
föreningarnas medlemmar. För året var tävlingen indelad i två klasser för 
tempocykel samt landsvägscykel för tävling på lika villkor. Nu vet alla att 
tempocykling ÄR jobbigt J 

• Årsfest på Club Evergreen + personer som fick utmärkelser 
Enligt tradition arrangerades årsfest för klubbens alla medlemmar på 
Club Evergreen. Positiv och glad stämning utmärkte tillställningen där vi 
också fick testa på hur det är att cykla med 100 watt i en minut. Vi delade 
också ut det prestigefyllda priset Årets Team Kungälvare. Pål Borgersen 
fick detta för sina insatser för föreningen under året även då han slutat 
som sektionsledare. Tack Pål! 

• Förbättrat och inkluderande samarbete med sektioner 
För att förbättra kommunikationen mellan styrelsen och sektionerna 



hade vi ett större gemensamt möte för att skapa både gemenskap och 
bättre förståelse för hur föreningen drivs framåt. Mycket uppskattat! 

• IdrottOnline formulär för nya medlemmar 
För att förenkla hanteringen av medlemsregistret använder vi numera ett 
registreringsformulär från IdrottOnline vid nyregistrering av medlemmar. 
Det innebär att medlemmen själv registrerar sig och från klubben 
behöver man bara godkänna medlemmen efter betalning av 
medlemsavgift. Detta är en stor förbättring och minskar 
administrationen mycket. Vi har även utrett om det går att förbättra 
ytterligare med koppling till bokföringen via banken men detta bedöms 
inte i nuläget förenkla och lades därför på is tills vidare. Hanteringen av 
medlemmar är nu också fördelar mellan kassör och ordförande. 

• Styrelsemöten 
Vi har haft 8st styrelsemöte varan ett extra och ett konstituerande. 
Närvaron har varit exemplarisk och alla möten har avslutats innan utsatt 
tid J Som tidigare år har även suppleanter deltagit på alla möten. 
Valberedningen deltog på ett möte för att berätta om sitt arbete och lära 
sig mer om hur föreningen förvaltas. 

• Utbildning 
Valberedningen har varit på en dags utbildning i SISU regi. 

• Medlemmar 
Våra medlemmar har varit aktiva och både tränat och tävlat flitigt. Detta 
gäller samtliga sektioner. De vidare sektioners verksamhetsberättelser.
  


