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Mini Club Sweden årsmöte 130223 i Kronobergshed
Bilagor:

1. Närvarolista
2. Verksamhetsberättelse 2012
3. Motion från Stefan Liljenberg
4. Reviderade stadgar

1
2
3
4

Ordförande Jens Lindblom hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
Mötet godkänner kallelsen till årsmötet.
Mötet godkänner dagordningen för årsmötet.
Till mötets ordförande väljs Christina Ohlzon och till sekreterare Katarina
Rask.
Till mötets rösträknare tillika protokolljusterare väljs: Rolf Ohlzon och
Stefan Liljenberg.
Klubbens verksamhetsberättelse för 2012 läses upp av sekreteraren
Katarina Rask och godkänns av mötet.
Ordförande Jens Lindblom redogör för klubbens ekonomi, i stället för vår
kassör Mikael Pettersson, som inte hade möjlighet att närvara.
Presentationen är ofullständig eftersom det saknas resultat- och
balansräkning.
Eftersom det saknas en fullständig ekonomisk redovisning har inte heller
revisorernas redovisning kommit in.
Eftersom redovisningen från kassör och revisorer saknas, kan årsmötet
inte ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Årsmötet bestämmer
emellertid att vi ska ha ett medlemsmöte på sommarträffen, som vi
särskilt ska kalla medlemmarna till, för att redovisa ekonomin och pröva
styrelsen ansvarsfrihet för 2012. (För mer detaljerad info se
konstituerande styrelsemötesprotokoll 2013-02-24).
Verksamhetsplan för 2013:
10-12/5 Bodaforsträff
31/5-2/6 Oskarshamnsträff
28-30/6 Ulricehamns grillträff
7/9 Målilla träffen
Mötet beslutar att medlemsavgiften ska vara densamma för 2014, dvs
200 kr för enskild medlem och 250 kr för en hel familj.
a) Katarina Rask väljs till sekreterare.
b) Mikael Pettersson väljs till kassör.
c) Krister Arvidsson väljs till regaliaansvarig
d) Ola Sivertsson väljs till utrikeskontakt.
e) Rolf Ohlzon väljs till medlemsregisteransvarig.
f) Ann-Katrin Månsson väljs till revisor.
g) Ann-Britt Arvidsson väljs till revisorersättare.
h) Bengt-Arne Andersson och Mikael Holm väljs till valberedning.
i) Webmaster vakant. (För mer detaljerad info se konstituerande
styrelsemötesprotokoll 2012-02-24).
a) Årmötet beslutar om styrelsearvode för 2013 på 999 kr för ordförande,
sekreterare, kassör, redaktör, webmaster, medlemsregister- och
regaliaansvarig.
b) Årsmötet beslutar om arvode för 2013 på 250 kr/ledamot i
valberedningen.
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Årsmötet röstar om var vi ska ha sommarträffen. De som anmält sitt
intresse är Smögen – Vivianne och Johnny, Väröbacka – fam Eliasson
och Mora – fam Telling. I nämnd ordning utfaller mötets röster. (För mer
detaljerad info se konstituerande styrelsemötesprotokoll 2012-02-24).
Motion från Stefan Liljenberg läses upp av mötets ordförande. (Se
bilaga 3).
Första att satsen: mötet bifaller denna.
Andra att satsen: mötet avslår denna.
(För mer detaljerad info se konstituerande styrelsemötesprotokoll 201202-24).
a) Under årsmötet framkommer synpunkter på tidningen Mini Life, bla
kritik på layout, svårläst text samt att endel av inskickat material inte har
publicerats.
b) Krister Arvidsson har försökt att kolla upp vad annonser i olika
motortidningar skulle kosta klubben. Han har inte lyckats få tag på någon
per telefon. Han ska fortsätta att försöka att få tag på uppgifter via mail i
stället och redovisa detta på kommande möte.
c) Stadgeändringarna (som finns med i senaste medlemsbrevet) dvs
ordförande och en ledamot/webmaster väljs jämna år, kassör och
sekreterare väljs ojämna år. Endast en regaliaansvarig/ledamot. Tillägg
med medlemsregisteransvarig under övriga poster, som glömdes bort vid
förra ändringen. Årsmötet godkänner dessa ändringar.
Klubban överlämnas till vår sittande ordförande Jens Lindblom, som
avslutar årsmötet.

Mötesordförande

Ordförande

____________________________
Christina Ohlzon

____________________________
Jens Lindblom

Sekreterare

____________________________
Katarina Rask
Justerare

____________________________
Rolf Ohlzon

____________________________
Stefan Liljenberg
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Närvarolista
Stefan Liljenberg
Rose-Marie Johansson, ej röstberättigad
Conny Lindberg
Ann-Katrin Månsson
Pia Andersson
Katarina Rask
Jens Lindblom
Joakim Lindblom
Krister Arvidsson
Ann-Britt Arvidsson
Kenth Elwesthål
Johan Laduvall
Bengt-Arne Andersson
Rolf Ohlzon
Christina Ohlzon
Ann-Christin Axell
Kurt Axell

Bilaga 1
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MCS verksamhetsberättelse för 2012

Bilaga 2

Klubbens 33:e verksamhetsår är slut. Inledningsvis hölls årsmöte på vandrarhemmet på
Kärrasands camping 4/2. 31 st medlemmar deltog.
Vårmönstring i Oskarshamn 1-3/6. Besök på Ishults skolmuseum, kapell,
hantverksmuseum och Tuna sockens första vårdcentral. Även besök på bildelsfirma i
Kristdala. Arrangör: familjen Tomas Wigren.
Grillträffen i Ulricehamn 30/6-1/7. Gumpa Säfström graverade glas och trubadurade.
Arrangör: Kenth Elwesthål.
Sommarträff i Borås 9-12/8. Besök på djurparken, verktygsboden, Wejmers smedja,
artistuppträde på stan, Unos djur och uppställning på stortorget med skulpturvandring på
stan med tipsrunda. Klubbmästare blev Martin och Linda Otter. Vinnare av glaskojan blev
Hans-Olof Börjesson. Arrangör: Patrik Spånglund och Fredrik Hall.
Målilla träffen 1/9. Träff med besök på Hagelsrums gård med biogasanläggning och
Hultsfreds slätt med militär- och 50-tals utställning med handelsbod och frisörsalong.
Arrangör: Anders och Ann Lundbäck.

Mini Team Ulricehamn har haft sina onsdagsträffar under året.
Kubben ingår i ett samarbetsforum med UBCC-south. (Se UBCC-south:s hemsida).
Klubben hade under december månad ett styrelsemöte, i Motala 1/12. Under detta möte
föreslogs bl a att lägga ut reklam om klubben i olika motortidningar, för att om möjligt ragga
fler medlemmar. Kostnadsförslag kommer att presenteras på årsmötet och beslut om detta
kommer att tas då. Diskussion om att medlemsavgiften är ändrad inför 2013 då enskild
medlem betalar 200 kr/år och en hel familj betalar 250 kr/år (oavsett antal i fam). Lite
småändringar i stadgarna (se medlemsbrevet) och arvode även till valberedning 250 kr/år
och regaliaansvarig 999 kr/år. Laptop till kassör och medelmsregisteransvarig, kostnad på ca
2000 kr/laptop, som följer dessa poster. För övrigt diskuterades klubbens verksamhet och
styrelsens arbete i stort. (Se styrelsemötesprotokoll i senaste tidningen av MiniLife).
Vid förra årsmötet togs beslut om att göra en ny hemsida. Webmaster Tomas Hylander tog
på sig denna uppgift men har tyvärr inte kunnat slutföra den pga hälsoskäl. Vi står inför
uppgiften att hitta en ny Webmaster som kan slutföra detta arbete och att sedan hålla
hemsidan kontinuerligt uppdaterad.
Ett stort tack till de medlemmar som har arrangerat klubbens träffar under året och bidragit till
hemsidan och tidningen. Tidningen har utkommit med 3 st nummer. Med tidning nr 3 har
klubben skickat med ett medlemsbrev för att bl a inbjuda till årsmötet och informera om vad
som kommer att tas upp där. Tack även till övriga styrelsemedlemmar som har bidragit med
något under året.
2011 hade klubben totalt 271 medlemmar fördelat på 194 huvudmedlemmar och 77
familjemedlemmar. 2012 hade klubben totalt 245 medlemmar fördelat på 179
huvudmedlemmar och 66 familjemedlemmar. Under 2012 har klubben tappat 15
huvudmedlemmar och 11 familjemedlemmar.
//MCS Styrelse
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Bilaga 3

Motion till Mini Club Swedens årsmöte 2013
Höör 2012-12-05

Hemsidan är förmodligen MCS viktigaste ansikte utåt, samtidigt som den är ett
ypperligt sätt för medlemmarna att förmedla information mellan varandra. Därför är
det med en viss uppgivenhet vi alla upplevt en lång period under 2012, när MCS varit
i princip utan fungerande hemsida, tex gästboken har varit helt ”död” sedan April.
Detta finner jag helt oacceptabelt, och uppfattas nog av de flesta av hemsidans
besökare som att MCS är en vilande förening helt utan aktivitet! Om hemsidan inte
skall anses vara nerlagd, utan framöver ha en säkerställd funktion föreslår jag därför:

Att MCS styrelse undersöker vilka möjligheter det finns att köpa tjänsten för skötsel
av hemsidan.

Att årsmötet beslutar inom vilka ekonomiska och tidsmässiga ramar styrelsen kan
upprätta ett ev. avtal för skötsel av hemsidan.

Stefan Liljenberg, 1697
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Stadgar för Mini Club Sweden
Antagna 1992-01-25
Reviderade 1997-01-18, 2002-01-26, 2012-02-04, 2013-02-23

§1

Mini Club Sweden är en ideell förening vars ändamål är att främja
bevarandet av fordon från Austin/Morris 850 (ADO 15) samt att tillvarata
ägarnas och andra entusiasters intresse i hundkojesammanhang bland
annat genom utgivande av en regelbundet återkommande tidning.

§2

Medlemskap fås genom betalning av fastställd årlig avgift på klubbens
bankgirokonto. Avgiften beslutas vid årsmöten.

§3

Vid inträde i klubben under klubbens verksamhetsår gäller följande:
inbetalning som görs i december (föregående år) till och med september
(innevarande år) gäller året ut. Inbetalningar som görs i oktober till och
med december gäller även nästföljande år.

§4

Medlem skall själv och genom sitt fordon verka för god kamratskap och
att klubbens anseende hålls högt.

§5

Utträde ur klubben sker genom skriftligt meddelande till klubben eller
genom att ny medlemsavgift inte betalas in. Betalad medlemsavgift
återbetalas inte.

§6

Styrelsen äger rätt att efter mötesbeslut utesluta medlem som inte lever
upp till klubbens målsättning eller genom sitt handlande skadar klubben.

§7

Klubbens styrelse väljs på årsmötet och skall bestå av:
(fr o m 2013)
Ordförande väljs på 2 år
jämnt årtal
Sekreterare väljs på 2 år
ojämnt årtal
Kassör väljs på 2 år
ojämnt årtal
Ledamot/Webmaster väljs på 2 år jämnt årtal
Ledamot/Regaliaansv väljs på 1 år
--------------------------------------------------------------------------------Övriga uppdrag i klubben:
(hoppar in som styrelseersättare och -adjungerade vid behov)
Redaktör väljs på 2 år
jämnt årtal
Utrikeskontakt väljs på 1 år
Medlemsregisteransv väljs på 1 år
---------------------------------------------------------------------------------Valberedning 2 st väljs på 1 år
Revisor väljs på 1 år
Revisorersättare väljs på 1 år

§8

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen beslutar, av
två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.
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§9

Styrelsen skall sammanträda när så erfordras, dock minst två gånger per
år. Kallelse skall utgå minst sju dagar innan mötet.

§ 10

Styrelsen är behörig att fatta beslut i löpande frågor då den
sammankallats enligt § 9, och de fem styrelseledamöterna är
närvarande, dit räknas också telefonkontakt.

§ 11

Beslut av styrelsen fattas enhälligt eller genom röstning. Röstning genom
ombud får inte förekomma. Röstning kan även ske per telefon för
enstaka icke närvarande om samtliga på mötet ges möjlighet att höra
rösten. Mötesordförande har utslagsröst.

§ 12

Frågor som avser medlemsavgift, ändring av klubben stadgar eller i
övrigt har stor betydelse för flertalet medlemmar eller klubbens inriktning,
skall hänskjutas till årsmöte för beslut. Extra årsmöte kan vid brådska
sammankallas.

§ 13 a

Styrelsen representerar i alla avseenden klubben. Juridiska handlingar
och större ekonomiska transaktioner får endast tecknas efter beslut på
styrelsemöte.

§ 13 b

Endast av årsmöte utsedd kassör äger att förfoga över klubbens medel,
enligt styrelsebeslut. Kassör har fullmakt att förfoga över 5000 kr/år, för
direkta utgifter för klubben (mot uppvisande av kvitto), utan
styrelsebeslut. I annat fall gäller § 13 a.

§ 14

Ordinarie årsmöte äger rum före februari månads utgång. Kallelse
skickas till samtliga medlemmar eller publiceras i klubbens tidning senast
två veckor före årsmötet.

§ 15

Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mötet öppnas
Godkännande av kallelsen till årsmötet
Godkännande av dagordningen
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två rösträknare och två protokolljusterare
Styrelsens årsberättelse
Revisorernas årsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
Verksamhetsplan för året
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Val av styrelse, revisorer och valberedning
Fastställande av ersättning till styrelsen för det gångna året.
Sommarträffen
Inkomna motioner
Övriga frågor
Mötet avslutas
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§ 16

Beslut av årsmötet fattas enhälligt eller genom röstning. Ombudsröstning
är inte tillåten. Beslut genom röstning fattas genom enkel majoritet, där
mötesordförande har utslagsröst.

§ 17

Endast medlem som betalat medlemsavgift har rösträtt. Aktuellt
medlemsregister ska tillhandahållas av medlemsregisteransvarig

§ 18

Beslut om ändring av stadgar eller eventuell upplösning av klubben kan
endast fattas efter två på varandra följande mötesbeslut, varav ett
årsmöte och där kallelse skickats ut till samtliga medlemmar enligt § 14.

§ 19

Vid klubbens upphörande skall alla tillgångar doneras till en
välgörenhetsorganisation.

§ 20

Senast två månader efter årsmötet skall protokoll från årsmöte,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse publiceras.

§ 21

Senast 31 mars skall tidigare medlemmar ha betalt medlemsavgifter för
att inte strykas ur registret. Om betalning sker efter 31 mars, går
vederbörande miste om årets andra nummer av klubbens tidning ”Mini
Life”.

§ 22

Klubbens verksamhetsår sträcker sig mellan 1 december (året innan) till
och med 30 november (innevarande år).

§ 23

Klubbens tidning ”Mini Life” ska komma ut fyra gånger per år.

