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tävlings- intresserade cyklisten som vill utöva sin idrott i
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VERKSAMHETSIDÉ
CK BURE är det naturliga valet för den tränings- och tävlings-intresserade cyklisten
som vill utöva sin idrott i en positiv och organiserad form.
•
•
•
•
•
•

Vi är en idrott som är bra för hälsa och miljö och som kan utövas både
individuellt och i gemenskap.
Vi erbjuder en idrott för ung som gammal organiserad i tävlings- och
träningsaktiviteter.
Vår verksamhet präglas av en positiv anda och gemenskap.
Vi riktar oss till den cykelintresserade som vill prestera och utmana sig
själv och andra.
Vi är en del av samhället och bidrar till ungdomars positiva fritidsaktiviteter
i Halland.
Vi genomför vår verksamhet i en miljö fri från droger och vi värnar
människors lika värde.

MÅLSÄTTNING
Cykelklubben BURE skall bedriva en bred cykelverksamhet utifrån följande
huvudmål:
•
•
•
•

Med kunniga ledare och idog träning, i en bred ungdoms- och
seniorverksamhet skapa möjlighet till framgång i cykeltävlingar.
Skapa en verksamhet som är öppen för alla i enlighet med Svenska
Cykelförbundets (SCF) verksamhetsplaner för svensk cykel.
Bedriva en verksamhet med hög kvalitet och inriktning mot att uppnå goda
sportsliga och sociala resultat
Föreningens verksamhet skall borga för en sund föreningsekonomi och
därigenom skapa möjligheter för så många som möjligt att delta i träning
och tävling.

VÄRDEGRUND
Cykelklubben BURE bedriver sin verksamhet utifrån de fyra fundamenten i Idrottens
värdegrund; glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med
samt rent spel.1
Vår tolkning av dessa fyra fundament avspeglas i vår vision, verksamhetsidé och
målsättning samt i de delmålsättningar respektive verksamhetsgrupp satt upp.

1

RF stadgar 1. Kapitlet.
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Utöver ovan angivna fundament är ansvar och säkerhet ytterligare ett fundament i
vår verksamhet. I ansvar och säkerhet avses ansvar för sin utrustning, ansvar för
andra under träning och tävling och säkerhet i framförandet av cykel på allmän väg
samt bärande av hjälm.
I ansvar och säkerhet ingår även förståelse att vi vid träning delar vägen med andra,
bilar, människor och djur och vikten av ett trafiksäkert och korrekt uppträdande på
vägen.
CK BURE´s värdegrund skall kontinuerligt hållas levande i de dagliga relationerna
och ständigt vara föremål för kritik och utveckling.
Detta är den enskildes likväl som ledares och styrelsens ansvar att säkerställa.
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2017
Allmänt
Verksamhetsplanen är framtagen för att skapa en stabil föreningsstruktur.
Verksamheten i CK BURE under 2017 indelas i nedan huvudrubriker:

Träning
Under 2017 genomförs träning löpande enligt riktlinjer för träning indelad i nedan
angivna träningsgrupper. Träning leds av ansvarig tränare utifrån av
tränarkommitténs planeringsdirektiv. För deltagande i av CK BURE anordnad träning
skall cyklist vara medlem i CK BURE. Undantag för enstaka träning kan göras av
ansvarig tränare.

Tävling
Under 2017 deltar CK BURE i tävlingar enligt tävlingsprogram upprättat av
tränarkommittén. Strävan under året är att fortsätta att motivera fler ungdomar och
vuxna att gå från träning och motionslopp till tävling.
Tävlingsprogrammet överses löpande av tränarkommittén varvid förändring föreslås
styrelsen för beslut.
Tävlingsprogrammet utgör grund för utbetalning av ersättning för startavgifter samt
transporter.
Tävlingsprogram publiceras på CK BURE´s hemsida.

Arrangemang
Under 2017 genomförs följande arrangemang:
Hallandsloppet och Wapnörundan.
Ungdoms och Veteran – SM (alternativt BURE-loppen, två dagar)
Serietävlingar
Testmilar
Klubbmästerskap
Träningsläger på Mallorca.
Träningssamlingar med andra cykelklubbar.

Övrigt
Upptaktsträff inför sommar respektive vinterträning
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ORGANISATION
Arbetet i föreningen organiseras i sektioner, kommittéer och ansvarsområden.
Utifrån föreningens målsättning ansvarar styrelsen för att verksamheten bedrivs
enligt följande beskrivningar.

Styrelsen
Styrelsen
Det åligger styrelsen
Att
handha klubbens yttre och inre angelägenheter,
Att
sköta de löpande ärendena
Att
vaka över klubbens ekonomi
Att
tillse att Riksidrottsförbundets- och Svenska Cykelförbundets- och CK
BURE´s stadgar efterlevs av medlemmarna.
Att
kalla medlemmarna till sammanträden och vid dessa framlägga inkomna
motioner och förslag jämte yttranden,
Att
vid ordinarie årsmöte framlägga styrelseberättelse
Att
senast fjorton dagar före ordinarie årsmöte lämna revisorerna tillgång till
alla klubbens protokoll och räkenskaper jämte övriga handlingar för det
senast förflutna året samt tillhandagå med av revisorerna önskade
upplysningar
Att
behandla in- och utträdesansökningar
Att
utarbeta riktlinjer för träning.
Att
vårda klubblokalen

Ordföranden
Det åligger ordföranden eller, vid dennes förfall, vice ordföranden
Att
hålla föreningens mål levande för medlemmarna
Att
stimulera till insatser
Att
hålla ihop klubben
Att
sammankalla styrelsen till sammanträden
Att
leda styrelsens förhandlingar
Att
därest styrelsen icke annorlunda bestämt vara klubbens officiella
representant
Att
övervaka verkställandet av fattade beslut och därvid fördela arbetet
Att
ingå i styrelsens arbetsutskott
Att
granska och attestera alla utbetalningar från klubben var tredje månad.
Att
svara för kontakter med hyresvärden
Att
lämna Föreningsrapport till tekniska kontoret Halmstad.
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Sekreteraren
Det åligger sekreteraren
Att
vid styrelsens sammanträden föra protokoll
Att
upprätta dagordning inför styrelsemöten
Att
jämte ordföranden kalla till sammanträden
Att
hämta och fördela klubbens post
Att
sköta klubbens korrespondens i den mån den icke måste underställas
styrelsens behandling
Att
upprätta verksamhetsberättelse
Att
sammanställa tävlingsresultat
Att
ingå i arbetsutskottet

Kassören
Det åligger kassören
Att
enligt klubbstyrelsen direktiv handha klubbens ekonomiska
angelägenheter
Att
vara huvudansvarig för bidragsärenden i klubben
Att
vid varje styrelsemöte framlägga ekonomisk rapport och anmäla
eventuella avvikelser från budgeten.
Att
tillse att medlemmarna betalar årsavgifter
Att
tillse att klubbens tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp
Att
sköta medlemsinformationen, främst via Hemsidan.
Att
svara för licensteckning
Att
upprätta budgetförslag
Att
ingå i arbetsutskottet
Att
lämna Föreningsrapport till SCF före den 31 mars varje år.

Arbetsutskottet
(Utgörs av Ordförande, Sekreterare och Kassör)
Det åligger arbetsutskott
Att
handlägga rutinmässiga ärenden inom klubbstyrelsen
Att
uppgöra förslag till dagordning vid sammanträden
Att
upprätta förslag till Årsplan
Att
upprätta förslag till Verksamhetsberättelse
Att
verkställa uppvaktningar till förtjänta personer
Att
bevaka tilldelning av officiella utmärkelser
Att
på lämpligt sätt tacka sponsorer för bidrag till klubbens verksamhet
Att
följa upp utdelning av ev. vandringspriser inom klubben
Att
kalla medlemmar till klubbmöte, klubbträffar o dylikt
Att
beställa lokaler till klubbens verksamhet
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Sektioner
Tävlingssektionen
Allmänt
Tävlingssektionen ansvarar för CK Bures tävlande junior och seniorcyklister.
Sektionen ansvarar för att vidareutbilda de talanger som kommer fram från vår
ungdomsverksamhet och att ta omhand nya tävlande cyklister med målsättningen att
för CK Bure erhålla framgångar vid nationella och internationella tävlingar.
Tävlingssektionen leds av sektionsordförande.
Mål 2017:
Cyklister ur CK BURE återfinns på prispall (plac 1-3) vid i ELIT-, Senior- och
Junior-klass.
Cyklister ur CK BURE återfinns på prispall (plac 1-3) vid Veteran-SM
CK BURE deltar vid Stora SM.

Ungdomssektionen
Allmänt:
Ungdomssektionen ansvarar för ungdomscyklisterna. Sektionen ansvarar för att
utveckla de cyklister som kommer till vår ungdomsverksamhet, med målsättningen
att skapa och bibehålla intresse för tävlingsverksamhet.
Ungdomssektionen leds av sektionsordförande.
Mål 2017:
Cyklister ur CK BURE återfinns på prispall (plac 1-3) vid fem tillfällen samt
deltar vid U-6.
CK BURE vinner medalj vid Ungdoms-SM.

Motionssektionen
Allmänt
Motionssektionen ansvarar för motionärernas träning och motionsloppsverksamhet.
Strävan skall vara att motivera motionärer att även delta aktivt i föreningens övriga
verksamhet och prova på tävlingsverksamhet.
Motionssektionen leds av sektionsordförande.
Mål 2017
Deltagandet i motionssektionen ökar med 20%. Motionscyklister motiveras aktivt till
tävling varvid under året 20 starter i tävling genomförs.
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Mountainbikesektionen
Allmänt
Mountainbikesektionen ansvarar för träning och tävling på mountainbike. Sektionen
ansvarar för att utveckla de cyklister som kommer till vår mountainbikeverksamhet,
med målsättningen att skapa och bibehålla intresse för tävlingsverksamhet och även
att prova på landsvägscykel.
Mountainbikesektionen leds av sektionsordförande.
Mål 2017
CK BURE är representerade i nationella tävlingar.
Kommittéer
Tränarkommittén
Det åligger Tränarkommittén
Att
planera och utvärdera CK BURE´s löpande träningsverksamhet.
Att
planera träningsläger och annan liknande verksamhet.
Att
regelbundet genomföra möten med ansvariga tränare.
Att
planera CK BURE´s deltagande i tävlingar och upprätta tävlingsprogram.
Att
verka för rekrytering av nya cyklister genom t ex annonsering, dela ut
reklam när tillfälle ges t ex vid Hallandsloppet, Buretävlingar mm.
Tävlingskommittén
Det åligger tävlingskommittén
Att
genomföra och sammanställa tävlingsverksamhet inom klubben inkl.
testmil och serietävlingar.
Att
förbereda och genomföra HALLANDSLOPPET enligt särskild
ÅTGÄRDSKALENDER.
Att
föra matrikel över och underhålla till CK BURE hörande
tävlingsarrangemangs materiel.
Att
stödja supporterklubben med personal i samband med
tävlingsarrangemang.

ANSVARSOMRÅDEN
Ansvariga tränare
Det åligger ansvariga tränare
Att
med fokus på träningsgruppens behov samordna och planera träning,
träningsläger och sammankomster med grupperna.
Att
föra närvarolista för aktivitetsstöd och träningspris.
Att
följa Tränarkommitténs riktlinjer för träningens genomförande.
Att
delta i möten genomförda av Tränarkommittén.
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Utbildningsansvarig
Det åligger den utbildningsansvarige
Att
informera blivande ledare och administratörer om Hallands IF:s och
Svenska CF:s kurser.
Sponsoransvarig
Det åligger den sponsoransvarige
Att
Sköta klubbens sponsorverksamhet i samråd med styrelsen.
IT-Ansvarig
Det åligger den IT-ansvarige
Att
sköta klubbens hemsida.
Antidoping och drogansvarig – jämställdhet och integration
Det åligger den antidopingansvarige
Att
informera cyklister och ledare om doping- och drog frågor.
Att
upprätta aktuell Alkohol- och drog-policy vilken anslås på klubbens
hemsida.
Att
upprätta aktuell Jämställdhets- och Integrations-plan vilken anslås på
klubbens hemsida.
Att
uppmana klubbens medlemmar med licens att genomföra SCF utbildning
antidoping.
Bilsansvarig
Det åligger den bilsansvarige
Att
se till att bussen är körklar, besiktigad mm

RIKTLINJER
Nedan riktlinjer representerar styrelsens vilja hur CK BURE´s olika verksamheter
skall bedrivas.
Allmänt
Cykelklubben BURE utgörs av dess medlemmar. Klubbens verksamhet är ideell och bygger
på ett gemensamt medlemsansvar att bidra till verksamheten på det sätt den enskilde
upplever att man har möjlighet till.
Cykelklubben BURE är stolta att sträva efter att generöst bidra till medlemmarnas utövande
av cykelsport. Detta sker genom arrangerade träningar, möjligheter att tävla utan kostnad för
licens och tävlingsavgifter, träningsläger (bidrag till) samt skapande av transportmöjligheter
till och från cykelarrangemang.
Klubbens möjligheter bygger på en stabil ekonomi och god hushållning.
För att kunna ta del av de förmåner som nämnts ovan förutsätts att cyklisten aktivt deltar i
klubbens dagliga verksamhet.
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Riktlinjer för cyklister

Avgifter för 2017
Medlemsavgifter
För familj 500:Fr o m 25 år 300:Ungdom t o m 25 år 150:Stödmedlemmar 150:PG 290898-6
Anmäl via ”bli medlem” på www.ckbure.se
Licenser
För att delta i Nationella tävlingar krävs licens. För att tävla internationellt måst man
ha en fysisk licens med foto på. Detta kostar 100: - och betalas av cyklisten själv och
beställs i samband med licensen. På er inloggning i SWE cycling kan ni skriva ut en
PDF fil på er licens.
Licens för nationella tävlingar betalas av CK BURE. Utlandstillstånd betalas av
respektive cyklist.
Juniorer och äldre ska för att få licensansökan godkänd av SCF genomföra
utbildningen antidopingutbildning. Länk återfinns på SCF hemsida.
Om cyklist i alla ungdomsklasser upp till P/F-15/16 inte genomfört fem (5) respektive
för H/D J och äldre ej genomfört tio (10) nationella tävlingar enligt tävlingsprogram
under tävlingssäsongen återbetalas licensavgift av cyklisten till CK BURE.
Engångslicens betalas av cyklisten oavsett klass.
Information om licens omfattande priser och försäkringar återfinns på SCF hemsida.
Cyklisten måste anmäla till kassör (marianne@ckbure.se) att man vill teckna licens
och vilken typ.
Licenstyp
Elite Women
Elite Men
Under 23
Master Men/Women
Junior Men/Women
Youth Men/Women
Base Men/Women
Under 11
Engångslicens
Utlandstillstånd

Klass
Damelit, DSport
Elit, Senior, HSport
Elit, Senior, HSport
H30-H75, D30-D50,
Senior, DamElit, H/D Sport
Junior, DamJunior,
H/DSport
P/F10-12, 13-14,
15-16
Elitmotion, D/HSport
P/F 5-10
P/F10-16, HDSport, Elitmotion
Alla

Ålder
19
23
19-22
30-99
17-18
10-16
13-99
5-10
10-99
10-99
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Licensen tecknas i februari eller mars med inbetalning till CK BURE´s postgiro
290898-6.
För att kunna lösa licens måste man vara medlem i klubben.
Cykelkläder
Klubbens dräkter är vårt viktigaste varumärke. Genom våra kläder signalerar vi till vår
omgivning att vi är organiserade cyklister med allt det innebär samt utgör skyltläge för
våra sponsorer.
Vid tävling, CK BURE´s träningar och arrangemang ska klubbens dräkter användas.
Cyklister med tävlingslicens erhåller tävlingsdräkt enligt nedan:
Klädkostnad ersätts till cyklisten av CK BURE mot redovisning av kvitto enligt nedan:
Genomfört tio (10) nationella/ internationella starter enligt tävlingsprogram under
tävlingssäsongen, tävlingsdräkt om en byxa och en tröja i kategori ELITE (alt Barn).
Genomfört tjugo (20) nationella/ internationella starter enligt tävlingsprogram under
tävlingssäsongen, tävlingsdräkt om två byxor och två tröjor samt tempodräkt i
kategori ELITE (alt Barn).
Kläder beställs genom Pearl Izumi. Tillvägagångssätt meddelas via hemsida. Ett
mindre lager kläder kommer genom Cykelmagnetens försorg att finnas i butik och
hanteras av Cykelmagneten.
Hyrcyklar
Cykel kan hyras av klubben per säsong med hyrtid 160301-160930.
Kostnad för cyklist hyresår ett och två är 750:- och hyresår tre 1500:-.
Cyklarna är i första hand avsedda för ungdomar. Nytillkomna cyklister prioriteras vid
fördelning av hyrcyklar.
För att få hyra cykel måste man vara medlem i klubben.
Tävlingar och Motionslopp
Startavgifter till tävlingar redovisade i klubbens tävlingsprogram betalas av CK Bure.
Tävlingsprogram upprättas av tränargruppen och redovisas på CK BUREs hemsida.
Anmäld tävling där man inte startar, även vid sjukdom, betalas av cyklisten.
Efteranmälningsavgift betalas av cyklisten.
Anmälan till tävlingar görs via mail. Namn och mailadress enl hemsidan under
rubriken tävlingar.
Motionslopp betalas av cyklisten själv och anmäls av cyklisten själv. Klubbens
motionärer som deltagit som funktionär vid CK BURE´s arrangemang deltar i
efterföljande Hallandslopp utan kostnad (meddela vid anmälan).
Transport till tävling.
Klubbens buss är första alternativ vid transport till tävling.
Klubbens buss används för att åka till tävlingar och läger anvisade av styrelsen.
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Cyklist och förare åker gratis.
Bussen måste ha minst tre cyklister plus chaufför för att bussen skall gå till tävlingen
om inte särskilt beslut tas i styrelsen.
Cyklister från andra klubbar kan i mån av plats åka med bussen till en kostnad av
100 kronor som då lämnas till kassören av ledaren.
Bussen används vid tävling enligt tävlingsprogrammet. Vid tävling utanför
programmet tas särskilt beslut i styrelsen.
Klubbens buss kan även användas till motionslopp om det inte är någon annan
tävling.
Bokning av buss görs via hemsidan www.ckbure.se alt bjorn@ckbure.se.
Kontakta Mikael Bresmar, 070-292 51 93, inför hämtning och avlämning av bussen.
Var aktsamma vid körning och av- och pålastning så att det inte uppstår onödiga
skador. Innan återlämning städas allt skräp ur bussen.
Egen bil utgör alternativ två vid transport till tävling. Ersättning för bensin utbetalas
med fem (5) kronor per cyklist och mil, dock högst 15 kr/ mil.
Ex tre tävlande cyklister tur och retur Göteborg (15 mil). 3x5x30=450 kronor.
Ersättning betalas ut vid tävling enligt CK BURE´s tävlingsprogram och detta
kompletteras med antal mil som utbetalas.
Ersättning betalas efter förares yrkande via mail (marianne@ckbure.se) ut av kassör.
Yrkande skall innehålla vilka cyklister som åkt med i bilen, vilken tävling som avses
samt kontonummer pengarna skall sättas in på.
Samlat yrkande görs vid två tillfällen, senast den 30/6 för vårens tävlingar respektive
senast den 1/10 för sommarens tävlingar.
Yrkande för hela året kan göras senast den 1/10.
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Övriga kostnader i samband med tävling.
CK BURE ersätter inte kostnader för bro eller färja.
CK BURE ersätter kostnader för boende endast i samband med SM-tävlingar.
Ersättning uppgår till motsvarande ett delat stugboende. Styrelsen fattar beslut om
ersättningens storlek.
CK BURE ersätter inte kostnader för mat i samband med tävling.
Läger
Vid läger som anordnas av CK Bure eller annan arrangör kan lägerkostnaden
subventioneras i omfattning beslutad av styrelsen. Särskilt beslut fattas för varje
läger. Beslutsunderlag skall, av ansvarig tränare, framläggas för styrelsen i god tid
före anmälan till läger.

Riktlinjer för tävling
CK BURE´s aktiva deltar företrädesvis i tävling enligt upprättat tävlingsprogram.
Klubbens licensierade cyklister deltar i tävling arrangerad av CK BURE.
I syfte att öka klubbkänsla och varumärke vid tävling eftersträvas en samlingspunkt i
form av tält med tillhörande utrustning som trainers eller rullar.
Strävan är att klubbens buss används enl riktlinjer ovan.

Riktlinjer för träning
Träningsgrupper 2017
Nybörjargrupp/sport
Ulrika Madsstuen
Sofie Dahlblom
Tina Svensson

0768- 44 48 88

Kriterier för gruppen


Tycka att det är roligt att cykla. Cyklister i nybörjarklassen (till och med 10 år)
och äldre cyklister som inte har börjat eller vill tävla.

Gruppens målsättning



Ha roligt.
Lära sig grundläggande cykelfärdigheter så som att ligga på rulle, växla, cykla
i grupp mm
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Ungdomsgrupp-tävling
Snabba-gruppen
Björn Madsstuen
Magnus Dahlblom

00479- 113 76 19

Medel-gruppen
Andreas Nilsson
Johan Nilsson

0701- 46 03 91

Kriterier för gruppen



Tycka att det är roligt att cykla.
Cyklister i P 11-16/ F11-16 års-klasserna eller motsvarande nivå.

Gruppens målsättning





Ha roligt på träning och tävling.
Förbättra sig i förhållande till föregående säsong.
Hjälpa varandra att bli duktigare.
Motivera ungdomarna till tävling.

Tävlingsgrupp
Anders Wichtel
Peter Olsson

035 -18 68 15
070- 446 90 50

Kriterier för gruppen






Har fokus på cykling och planerar träna mycket.
God cykelvana och planerar tävla en hel del.
Hjälpa varandra att nå framgång på tävlingar och ha kul tillsammans.
Kapacitet att kunna köra distans 5 h.
Cyklister i ELIT, SENIOR och H JUNIOR.

Gruppens målsättning







Ha roligt på träning och tävling.
Förbättra sig i förhållande till föregående säsong.
Hjälpa varandra att bli duktigare och nå framgång
Motivera så att fler vill vara med och testa detta med tävlingar.
Köra lopp tillsammans med övriga grupper inom CK Bure för att bygga
gemenskap och vi känsla i klubben.
Genomföra gemensamma träningsläger
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Mountainbikegrupp
Anders Wichtel

070- 237 20 70

Andreas Nilsson

0701- 46 03 91

Kriterier för gruppen



Tycka att det är roligt att cykla. Alla skall kunna vara med oavsett inriktning.
Du ska var 10 är eller äldre och är du under så ska förälder vara med tills
tränare bedömer att du kan köra själv med gruppen

Gruppens målsättning






Ha roligt på tränings, tävling och motionslopp.
Utveckla och förbättra sin teknik och kondition.
Sporra varandra att bli duktigare och nå framgång.
Köra motionslopp och tävlingar tillsammans för bygga gemensamt och vi
känsla i klubben.
Genomföra gemensamt träningsläger i Sälen. Teknik, downhill och köra
guidad tur på Cykelvasan, dvs någonting för alla.

Motion
Mats Carlsson
Lennart Björnfors
Håkan Hörstedt
Per Johansson
Mikael Josefsson
Ulf Westbeck

0768-81 37 10

Motionsgruppen organiserar träning och deltagande i motionstävlingar för vuxna
motionärer. Fokus ska vara på rolig och utmanande träning och motionstävlingar där
deltagande och inte tider/fart är det viktigaste. Gruppens ska ha träning där nya
medlemmar kan få cykelskolning och lära sig cykla i grupp. Under perioden majseptember har gruppen minst en gång per månad ”introduktion till klungkörning” för
vuxna cyklister som vill träna tillsammans.
Motionsgruppen ska under säsong delas upp i tre grupper, M25, M30 och M32, efter
ungefärlig medelhastighet. Alla grupper lägger fokus på cykelskolning, klungkörning
och säkerhet, men tränar i olika tempon. Genom att samarbete mellan grupperna kan
träningspassen göras mer blir utvecklande för alla grupperna.
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Kriterier för gruppen


Gillar cykling, men har inte tävlingar som fokus



Tränar och gör andra saker också…!



Deltar gärna men fokus ligger inte på att jaga tid…



Fokuserar på gemenskapen och ha trevligt tillsammans

Gruppens målsättning


Ha roligt på träning och träffa likasinnade.



Träning skall vara kul och ibland lite jobbigt.



Upplevelsen och gemenskapen är viktigast.



Det skall vara kul för då tränar jag oftare…;)



Trevliga fikarundor förgyller vardagen.



Viktigast att delta inte att vinna!

Riktlinjer för arrangemang
CK BURE genomför arrangemang med stor spännvidd från nationella mästerskap
över motionslopp till lokala klubbtävlingar. Dessa är och skall vara en viktig del i
klubbens ekonomi och kräver en stor arbetsinsats av klubbens medlemmar.
CK BURE önskar ett stort deltagande som funktionär av klubbens medlemmar.
Cyklister/ medlemmar samt föräldrar till ungdomscyklister med tävlingslicens
förväntas utgöra funktionärer vid Hallandsloppet och därmed i största möjliga
mån bereda möjlighet för klubbens motionärer att delta i loppet. På motsvarande sätt
förväntas cyklister/ medlemmar utan tävlingslicens utgöra funktionärer vid CK
BURE´s tävlingsarrangemang och därmed bereda klubbens cyklister möjlighet att
delta i tävlingar arrangerade av CK BURE.
Arrangemangen skall genomföras på ett sätt som borgar för att många vill delta och
att deltagare återkommer.
Arrangemangens planering och budgetering skall utöver själva arrangemanget även
omfatta förarbete, efterarbete och åtgärder för personalvård, t ex mat, sammankomst
efter arrangemang mm. Plan och budget skall i god tid föredras för styrelsen för
beslut.
Arrangemangen skall genomföras och exponeras på ett sätt som gör dem attraktiva
för sponsorverksamhet.
Arrangemangen skall genomföras och exponeras på ett sätt som gör dem till en del i
rekryteringsverksamheten.
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Riktlinjer för ekonomi
Föreningens ekonomi skall kännetecknas av god hushållning och borga för en stabil
föreningsekonomi.
Föreningens ekonomiska förehavanden skall bygga på föreningens stadgar.
Ekonomiska medel skall användas till verksamhetens gagn varvid skapandet av
möjligheter för ungdomar att träna och tävla särskilt skall beaktas.
Ekonomiska beslut fattas av styrelsen och/ eller i brådskade eller rutinmässiga fall av
AU. Först efter beslut enligt ovan kan utbetalning ske.
Riktlinjer för sponsorverksamhet
Sponsorverksamhet leds av sponsorgrupp utsedd av styrelsen. Sponsorverksamhet
skall följa CK BURE 2017 Partner Program.
Ny sponsor till klubben skall i syfte att undvika intressekonflikt före engagemang
redovisas för sponsorgrupp alternativt styrelse.

