
      Sjöbo 2023-01-09 

”Styrelsen föreslår nedstängning och avveckling av KCTV” 

Bakgrund 

Under de sista åren och framför allt i samband med att klubbens grundare och tidnings redaktör Rickard 

Bruzelius gick bort har medlemsantalet stadigt minskat och med det också ekonomin. Samtidigt har det varit 

extremt svårt att rekrytera nya krafter till styrelsen. Pandemin som slog till blev droppen och nu anser vi att 

vi har nått vägs ände.  

Valberedningens ordf meddelar på styrelsemöte 7 jan att de inte kan lösa uppgiften längre. Det saknas 

avgörande kandidater och nuvarande ordförande, sekreterare samt kassör har ställt sina platser till 

förfogande redan förra året. 

Vi tycker att det känns bedrövligt men är realister och vi vill inte lämna klubben som ”skeppsråttor” utan 

erbjuder en avvecklingsplan som vi vill genomföra under 2023. Förutsatt att mötet ger oss detta förtroende! 

Förutsättningar 

- Nuvarande styrelse ställer sig villiga att kvarstanna på sina poster och avvecklar klubben på ett korrekt och 

anständigt sätt under verksamhetsåret 2023. Skulle inte accepteras ställer samtliga sin plats till förfogande 

och avgår vid detta årsmötet 28 jan 2023. 

Verksamhetsplan med förslag på avveckling/omstrukturering 

- Medlemslotteriet fortsätter intill oktober 2023. Dragning och utbetalning av vinster sker i kvartal fyra (okt-

dec). 

- Tidningen Race Magazine kommer till fullt betalande medlemmar vid två till tre gånger 

- Rekrytering av NYA medlemmar skall inte ske under 2023 

- Klubben deltager vi årets CMXdN i Schweiz och alla ansträngningar för att detta blir bra skall göras 

- Klubben stödjer Svemo MX sekt under året med RM Veteran samt erbjuder förbundet ett uppdaterat 

reglemente för framtida bruk  

- Klubbens medel skall användas på ett ansvarsfullt sätt. Revisorerna deltar vid budgetplaneringen och följer 

upp under resans gång.   

- I budgetplanen presenteras ekonomin för verksamhet och avveckling. Vid årets utgång skall eventuellt 

överskott gå till MCV, enligt gällande avtal. 

- Vi lämnar Svemo per den 2023-12-31 såsom motorklubb. Detta innebär att de som innehar licens för 

klubben måste söka förnyelse i annan klubb. Styrelsen avvecklas under fjärde kvartalet och ett sista 

”Medlemsblad” når medlemmarna innan jul  

- ”Cross & Trial Veteranerna” bör därefter kunna överleva som en intresseförening (med begränsad 

ekonomi/styrelse) och förvalta arvet från tiden då Sverige dominerade inom motocross 

På uppdrag av Styrelsen KCTV  

Kuno Larsson sekreterare 

   


