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    ÅRSMÖTE  
 

 
Förslag till Dagordning vid CK Bike4Life Årsmöte 
 
Agenda:  

1. Öppnande av Årsmöte 
2. Fastställande av närvarolista/röstlängd  
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
4. Val av protokolljusterare och rösträknare 
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
6. Fastställande av föredragningslista för mötet 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
8. Styrelsens ekonomiska rapport 
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
11. Fastställande av medlemsavgifter 
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande 

verksamhetsåret 
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
14. Val av 

a/ Föreningens ordförande för en tid av ett år 
b/ Följande ledamöter är kvar ett år; 
           Eva-Lena Frick, Aramia Zakariasdotter, Agnieszka Eriksson  
           Följande ledamöter ska ersättas, två år; 
           Andreas Hagström, Glenn Magnusson, Anders Adamsson, Jocke Persson  
c/ Följande suppleanter är kvar ett år; 
           Fyllnadsval för June Maria Lif 
           Följande suppleanter ska ersättas, två år; 
           Ari Riabacke  
d/  En revisor för en tid av ett år 
e/ Två ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande 
f/ Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom  
  ombud. 

15. Avslut 
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    VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020  
 

Verksamhetsberättelse för Cykelklubben Bike4Life, för verksamhetsåret  

2021-03-28 t.o.m. 2022-03-20. 

 

 

Organisationsnummer: 802531-0643   Registreringsdatum 2020-06-17  

 

Styrelsen för Cykelklubben Bike4Life får härmed avge verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret, 

2021-01-01 t.o.m. 2021-12-31.  

 

Styrelse.  
 

Styrelsen har utgjorts av nedanstående personer:  

Ordinarie styrelseledamöter 

1. Ordförande -  Billy Ydefjäll, Växjö  

2. Vice ordförande - Glenn Magnusson, Falköping  
3. Sekreterare – Joakim Persson, Växjö 

4. Styrelseledamot - Andreas Hagström, Stockholm  

5. Styrelseledamot - Eva-Lena Frick, Borensberg 

6. Styrelseledamot - Anders Adamsson, Örebro  

7. Styrelseledamot - Agnieszka Eriksson, Stockholm 

8. Styrelseledamot - Aramia Zakariasdotter, Stockholm  

Suppleanter 

1. Suppleant - Ari Riabacke, Stockholm  

2. Suppleant – June Maria Lif, Stockholm  

 

Kassör 

Åke Lindahl, Vissefjärda  

Revisor 

Torbjörn Carlsnäs, Växjö 

 

Valberedning 

Valberedningen har utgjorts av Milla Jonsson (ordf.) och Johan Bernås  

 

Styrelsen har under verksamhetsperioden haft 4 protokollförda sammanträden.  

 

Klubbens Ambassadörer 

Som Ambassadör för Bike4Life förväntas man vara med och utveckla varumärket och se till att skapa 

kännedom om Cykelklubben, dess verksamhet och förmånstagare. Som Ambassadörer finns Milla 

Jonsson, Stockholm och Daniel Strandberg, Växjö 

 

https://bike4life.se/presentation-av-styrelsen-billy/
https://bike4life.se/presentation-av-styrelsen-glenn/
https://bike4life.se/presentation-av-styrelsen-andreas/
https://bike4life.se/presentation-av-styrelsen-eva-lena/
https://bike4life.se/presentation-av-styrelsen-anders/
https://bike4life.se/presentation-av-styrelsen-aramia/
https://bike4life.se/presentation-av-styrelsen-ari/
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Om Cykelklubben Bike4life 
2012 samlades en grupp cyklister i Växjö och tränade tillsammans mot målet att cykla till Paris med 

Team Rynkeby sommaren 2013. Teamet på 46 deltagare lyckades bra och året efter ville vi fortsätta 

att träna och samla in pengar till Barncancerfonden. Så vi blev ett nytt gäng, denna gång var vi 30 

personer som tog oss an utmaningen att cykla Ride of Hope Europe till London 2014. Under dessa två 

år samlade vi in 2.7 Mkr till Barncancerfonden. 

Men vi ville mer, så 2015 deltog merparten av gänget i Ride of Hope och cyklade från Umeå till 

Stockholm. September 2016 cyklade vi över de franska alperna, 15 berg från Genève till Nice. Genom 

cyklingen i Växjö och alla våra fantastiska företagsvänner och alla andra som hjälpt till har Team Växjö 

samlat in över 5 miljoner!  

 

2017 sadlade vi om och med ett nytt namn - BIKE4LIFE – är målet att trampa in pengar till svårt sjuka 

barn och deras familjer. Vi vet att varje tramptag känns värdefullt och oavsett om det ösregnar eller är 

solsken vet vi att vår resa gör skillnad. 2017 startades även Team Kristianstad och Team Gotland och 

fler Team är på gång. 

 

För att hålla ihop varumärket och säkerställa att alla Team fungerar på bästa sätt startades under 2020 

Cykelklubben Bike4Life. Syftet med klubben är att säkerställa det ekonomiska flödet från Team till 

Förmånstagare och utveckla verksamheten. Detta görs med en stark styrelse och genomarbetade 

riktlinjer och policys. Verksamheten i CK Bike4Life har utökats och förutom de lokal Teamen finns nu 

olika cykellopp under Bike4Life Tour, vinterträning med Bike4Life Zwift och under uppstart Bike4Life 

Travel. 

 

Cykelklubben Bike4Life är medlem i Svenska Cykelförbundet och Riksidrottsförbundet. Samtliga 

medlemmar omfattas av en gruppförsäkring.  

Som cykelklubb finns stadgar och en namnkunnig styrelse som säkerställer att verksamheten bedrivs 

professionellt. De valda förmånstagarna utses av styrelsen för Bike4Life och de tre delarna bygger på 

att hjälpa barn, lokalt, nationellt och internationellt. 

 

Insamlingen till förmånstagarna sker genom lokala stadsteam och genom övriga aktiviteter.  

Det ekonomiska överskottet från dessa aktiviteter fördelas efter beslut av styrelsen. 

 

— Vår vision 

Vår vision är att öka livskvalitet och välbefinnande för barn. 

 

— Våra mål 

Cykelklubben Bike4Life har fler grenar och alla delar samlar in pengar till flera 

välgörenhetsorganisationer eller projekt. Insamlade medel går till våra förmånstagare. 

 

— Vad står vi för 

Bike4Life står för engagemang, värme och medmänsklighet. 

Bike4Life skapar bättre förutsättningar för barn och deras familjer. 

Bike4Life skapar möjlighet till en bättre hälsa och gemenskap. 
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Verksamhet och delar 
Ck Bike4Life är en cykelklubb med hjärtat på rätt ställe och som gör skillnad. Förutom träning och 

deltagande i olika lopp samlar Bike4Life in pengar till två eller flera välgörenhetsorganisationer eller 

projekt. Alla insamlade medel går direkt till våra förmånstagare och skapar ljusglimtar för barn, både 

nationellt och internationellt. 

Det centrala i klubbens verksamhet är de lokala Bike4Life Teamen. 

 

Bike4Life Team drivs för att ge ett personligt välbefinnande och förbättra deltagarnas hälsa. Samtidigt 

som deltagarna i Teamen samlar in pengar för ett gott ändamål. 

Teamen ska skapa upplevelser på cykel och dessutom cykla för att förbättra livskvaliteten för barn och 

samtliga deltagare står för sina kostnader. Målet är att på sikt ha flera aktiva Team i Sverige. 

 

Bike4Life Tour fick under 2021 representeras av Bike4Life Ingaröloopen som genomfördes i 

september 2021 som en varvbana på Ingarö, Stockholm.  

En uppskattad test av ett nytt koncept där det gällde att cykla så många höjdmeter som möjligt under 

sex timmar, flest höjdmeter vann. Till detta lottades det också ut ett antal priser bland de runt 20 

deltagare som var på plats.  

 

Vi ser att det är väldigt svårt att starta ett Bike4Life Team i Stockholm vilket gör att vi istället fokuserar 

på att genomföra en cykelaktivitet där vi under ett tillfälle kan samla cyklister i Stockholm och vid det 

tillfället genomföra olika insamlingsaktiviteter och skapa medlemsnytta. 

 

Föreningen ska motverka all form av kränkande särbehandling och diskriminering samt aktivt verka för 

en dopingfri idrott. CK Bike4Life säkerställer att Bike4Life Tour och de lokala Teamen följer de 

värderingar och det ekonomiska flöde som finns i de styrdokument som CK Bike4Life har. På så sätt 

skapas en trygghet i alla led och de medverkande företagen och partners kan vara trygga i att deras 

bidrag kommer fram på rätt sätt. Och som sagt – alla deltagare står för sina egna kostnader 

. 

Förmånstagare & Insamling 

Överskottet från klubbens verksamhet går oavkortat till de förmånstagare som Styrelsen utsett och i 

dagsläget är det Hjärtebarnsfonden, Ronald McDonald Hus och New Life Mission som får huvuddelen.  

 

https://bike4life.se/vara-partners/
https://bike4life.se/team/
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1. Vald huvudorganisation är Hjärtebarnsfonden, som erhåller 60% av insamlingen.  

Ett trasigt barnhjärta förändrar allt. Varje år får 2000 familjer i Sverige beskedet att deras nyfödda barn 

har fel på sitt hjärta. Det kan röra sig om allt från mindre hål som växer igen av sig själv till livshotande  

situationer som kräver omedelbar operation.  

I dag lever fler än 70 000 personer med medfött hjärtfel, varav 20 000 är under 18 år. 

Hjärtebarnsfonden är en riksomfattande, oberoende intresseorganisation som sedan 1975 aktivt 

arbetar för att ge röst åt hjärtebarnen och deras familjer och därmed synliggöra och förbättra deras ofta 

mycket tuffa livssituation. Hjärtebarnsfonden samlar drygt 6000 medlemmar i 12 Hjärtebarnsföreningar 

lokalt förankrade över hela Sverige. En trettonde förening är nationellt verksam och samlar vuxna med  

medfött hjärtfel, GUCH, (Grown up with Congenial Heart Disease). Det är Sveriges enda 

patientförening för denna grupp. 

www.hjartebarnsfonden.se 

 

 

2. Vald organisation är stiftelsen Ronald McDonalds Hus, som erhåller 15 % av insamlingen.  

När ett barn blir så sjukt att det behöver specialistvård innebär det ofta behandling på ett sjukhus långt 

hemifrån. En redan tuff period blir knappast enklare av att behöva vistas i en främmande sjukhusmiljö 

full av apparater och vita rockar, långt ifrån sin familj och vardagen. Därför finns Ronald McDonald 

Hus. 

På Ronald McDonald Hus kan hela familjen bo tillsammans i en hemlik miljö och leva så vanligt som 

möjligt, bara ett stenkast från sjukhuset. Här kan familjen laga sin egen mat, ha fredagsmys, busa i 

trädgården eller bara stänga in sig och vara. Här finns alltid någon annan som verkligen förstår. Våra 

Hus är så nära ett hem man kan komma, så nära sjukhuset man behöver vara. Vi tror att barn och 

familjer läker bättre så. 

– Det finns 5 Hus runt om i Sverige: Huddinge, Linköping, Lund, Göteborg och Uppsala. 

– Varje år bor det 3 600 familjer på Husen och sedan första huset öppnade 1993 har det bott   

   200.000   familjemedlemmar totalt. 

www.ronaldmcdonaldhus.se 

 

 

3. Vald organisation är stiftelsen New Life Mission, som erhåller 15 % av insamlingen.  

New Life Mission är en insamlingsstiftelse med 90-konto, vars mål är att hjälpa människor till en bättre 

vardag och ge dem ett hopp om en tryggare framtid. Varje människa är viktig, oavsett kön, ålder eller 

social status. NLM önskar att barn ska få en trygg och säker uppväxt där utbildning och lek går hand i 

hand.New Life Mission bedriver hjälpverksamhet i slummen "Kware", Ongata Rongai. Många 

människor lever under existensminimum. Barnen växer upp i en miljö där sjukdom, kriminalitet, 

prostitution, alkohol och våld är en del av vardagen. Barnarbete är vanligt, för att familjen ska kunna få 

lite mat eller kunna betala hyra. 

Läs mer på http://newlifemission.se/  

 

 

4. Utöver de tre valda organisationerna kan varje Team även ha en eller flera lokala organisationer dit 

de övriga 10 % går. Kan vara den lokala lekterapin eller annan organisation. Den lokalt valda 

organisationen, eller projektet, ska ha en gemensam nämnare och det är sjuka barn. Väljer Teamet 

inte detta alternativ går hela summan till alternativ 1. 

För Bike4Life Tour har styrelsen valt att ge 10% till Para- och Ungdomscykling genom ett samarbete 

med Svenska Cykelförbundet. 

http://www.hjartebarnsfonden.se/
http://www.ronaldmcdonaldhus.se/
http://newlifemission.se/
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Utdelat till våra förmånstagare 
 

På styrelsemötet den 19 december 2021 beslutades att fördela överskottet till våra förmånstagare. 

Saldot vid det aktuella tillfället var 341.403 kronor och fodringar till företag som inte betalat sin  

sponsorsumma för året på 87.500 kronor. 

Styrelsen beslutade att dela ut 341.000 kronor enligt den sedan tidigare beslutade procentuella 

fördelningen. Så utdelningen blev följande; 

            Hjärtebarnsfonden erhöll         218.240 kronor 

            Ronald McDonald Hus erhöll    61.380 kronor 

            New Life Mission erhöll             61.380 kronor 

Sedan tidigare har Bike4Life Team Växjö delat ut 45.000 kronor direkt till Barncancerfonden Södra. 

 

Hemsida och Sociala media.  
  

Vår hemsida www.bike4life.se startade upp under 2021 och har under året fått ett ansiktslyft. 

Vi har ett antal Facebookgrupper och sidor och dessa har betydligt fler besökare än vår hemsida.  

På Facebook finns följande  

CK Bike4Life – en öppen sida som har 523 följare 

Bike4Life Zwift – en grupp med 50 medlemmar 

Till detta kommer att varje Team har två sidor, en öppen för alla som är intresserade och en stängd 

grupp för Teamets deltagare. Bike4Life Växjös öppnas sida har 1 225 följare.  

 

 

Medlemmar.  
CK Bike4Life hade per den 31 december 2021 81 medlemmar.  

 

Medlemmarna har fått digitalt medlemskort i Cardskipper samt att medlemsregistret finns i Idrott 

Online. 

Genom appen Cardskipper når vi medlemmarna på ett snabbt sätt och det blir effektivt att få ut 

information och erbjudanden via pushnotiser. 

 
 

 

 

http://www.bike4life.se/
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Verksamhet under det kommande året.  
Under 2022 kommer CK Bike4Life att starta upp Bike4Life Travel genom att arrangera en cykelresa till 

Tartrabergen. Start i Polen, in i Slovakien och mål i Prag i Tjeckien. Denna resa kommer att 

genomföras i augusti. 

I september kommer andra upplagan av Ingaröloopen att genomföras och vi hoppas på ett stort 

deltagande och en ökad kännedom om Bike4Life och vår verksamhet. 

 

Med en positiv framtidssyn och vilja att träna tillsammans och göra skillnad för andra är förhoppningen 

att fler Team kommer att startas upp. Under 2022 kommer Team Gotland att startas upp igen och  

Målet är att starta upp Team i Stockholm, Göteborg och Örebro under 2021. Då varje Team har som 

mål att generera minst 250.000 kronor årligen innebär det att de tre nya plus Växjö kommer att kunna 

få ihop ett överskott på minst 1 miljon kronor till våra förmånstagare. 

 

Bike4Life Tour och Travel kommer att fungera som en positiv generator för CK Bike4Life och på det 

sättet skapa intresse om Klubben och vår verksamhet, detta ger våra sponsorer uppmärksamhet och 

kan locka fram fler företagssamarbeten. 

 

 

 

      Växjö 2022-02-06 
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