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Mini Club Sweden årsmöte 120204 Kärrasand
Bilagor:

1. Närvarolista.
2. Årsberättelse 2011.
3. Planerad verksamhet för 2012.
4. Reviderade stadgar.
5. Reviderad träffpolicy allmän.
6. Reviderad träffpolicy sommarträffen.

1.

Ordförande Jens Lindblom hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2.

Mötet godkänner kallelsen till årsmötet.

3.

Mötet godkänner dagordningen med tilläggen under övrigt: e) momsfrågan f)
vätternrundan g) ”glasvagnen” h) inbjuda fler till sommarträffen i)
medlemsmatrikeln.

4.

Sittande ordförande, Jens Lindblom, och sekreterare, Katarina Rask, väljs till
mötets ordförande och sekreterare.

5.

Till rösträknare väljs: Fredrik Hall och Ola Sivertsson. Till protokollsjusterare väljs:
Krister Arvidsson och Conny Lindberg.

6.

Sekreteraren läser upp klubbens årsberättelse för 2011 (bilaga 2), vilken
godkänns av mötet.

7.

Kassören informerar om att klubben har en god ekonomi. Han kan dessvärre inte
redovisa en fullständig ekonomisk rapport eftersom nästan alla papper i
bokföringen saknas pga ett bilinbrott. (Styrelsen har informerat medlemmarna om
detta under det gångna året i vår tidning Mini Life).

8.

Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

9.

Verksamhetsplan (se bilaga 3).

10.

Mötet beslutar att medlemsavgiften för 2013 ska vara 200 kr för enskild medlem
och 250 kr för familj.

11.

Val av styrelse:

a.

Ordförande på två år: Jens Lindblom.

b.

Redaktör på två år: Tommy Jönsson.

c.

Sekreterare på två år: Katarina Rask.

d.

Utrikeskontakt på ett år: Ola Sivertsson.

e.

Ledamöter på ett år: Pia Andersson (regalia inköp), Carl-Martin Smedberg och
Tomas Hylander (webmaster).

f.

Styrelseersättare på ett år: Kenth Elwesthål, Ann-Katrin Månsson och Fredrik Hall.

g.

Revisorer på ett år: Jimmie Olofsson och Robin Pettersson.

h.

Revisorersättare på ett år: Lillemor Wigren.

i.

Valberedning på ett år: Bengt-Arne Andersson och Mikael Holm.

j.

Regaliaansvariga på ett år, inköp: Pia Andersson och lager: Krister Arvidsson.

k.

Medelmsregisteransvarig på ett år: Rolf Ohlzon.
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12.

Ersättning till styrelsen fastställs: ordförande, kassör, sekreterare, redaktör,
webmaster och medlemsregisteransvarig, får vardera 999 kr, för det gångna året.

13.

Sommarträffen 2012.

a.

Mötet beslutar att ha sommarträffen i Borås, den andra helgen i augusti.

b.

Mötet beslutar att klubben bjuder deltagarna på något under sommarträffen
(förtäring och/eller aktivitet) för max 10 000 kr.

14.

Inkomna motioner.

a.

De föreslagna ändringarna av stadgarna godkänns av mötet (bilaga 4). Med
undantag för § 21, där mötet beslutar att den medlem som inte har betalt före 31
mars går miste om årets 2:a tidning. (Tidigare stod det 1 februari och den 1:a
tidningen).

b.

De föreslagna ändringarna av den allmänna träffpolicyn (bilaga 5) godkänns av
mötet.

c.

Träffpolicy sommarträffen (bilaga 6): godkänns av mötet med undantag för
skrivningen över vilken som kan vinna vandringspriset. Efter omröstning och med
övervägande majoritet beslutas att den som vinner måste endast vara medlem i
klubben. (Skrivningen om att medlemmen måste åka i en Mini togs bort, eftersom
det bara skapar en massa meningsskiljaktigheter vilken Mini som är godkänd).
Mötet beslutar även om ett nytt tillägg i policyn: att årsmötet varje år ska besluta
om budgeten för densamma.

d.

Mötet beslutar att ge webmaster, Tomas Hylander, fria händer att starta upp en ny
hemsida på ett nytt webhotel. Detta skulle inte vara så kostsamt för klubben
(några hundralappar), men innebär mycket jobb för webmastern. Att starta upp en
ny hemsida ger klubben mer möjligheter för utveckling av sidan. Mötet ställer sig
också positiv till att ha vår hemsida länkad till hundkoja.com.
Tomas, vill också att klubben profilerar sig bättre genom att ha enhetligt
brevpapper, kuvert osv…saknar även loggan på hemsidan. Mötet instämmer med
Tomas synpunkter.

15.

Övriga frågor.

a.

Medl.reg.ansv, Rolf Ohlzon, redogör för de svarsmail han fått från medlemmar
som gått ur klubben. Varför de gått ur är: sålt hundkojan, inga träffar i närheten
och för få träffar. De tyckte inte medlemsavgiften var för dyr och de hade annars
inget ont att säga om klubben.

b.

Vi har inte mycket samarbete med UBCC, men de som vill åka på deras aktiviteter
är välkomna att göra det! Mötet beslutar att vi inte behöver ha någon vald
representant för detta samarbete.

c.

Regalian ska ha en webshop på hemsidan. Beställningar av varor ska göras via
denna för att sedan distribueras ut till träffarna.

d.

Mötets förslag är att vara med på Elmia utställningen vid något/några fler tillfällen.

e.

Kassören, Mikael Pettersson, informerar om att han kommer att lämna in en
ansökan om skattebefrielse för klubben i 5 år, till skattemyndigheten. Det innebär i
så fall att klubben inte behöver deklarera på 5 år!

f.

Mikael P informerar att vi inte kan få bli lots åt starten på Vätternrundan i år. Det
blir inte aktuellt förrän 2014, pga att den klubben som är lots i dagsläget,
fortfarande är kontraktsbundna tills dess.

3 (11)
g.

Mötet beslutar att vi inte ska ha en ”glasvagn” (liknande glaskojjan) på
sommarträffen. Orsaken är att vi vill fokusera på våra hundkojor i första hand.

h.

Mötet beslutar att vår utrikeskontakt, Ola Sivertsson, ska bjuda in de övriga
nordiska hundkojeklubbarna till årets sommarträff.

i.

Mötet beslutar att de medlemmar som inte vill vara med i medlemsmatrikeln (med
namn, adress och telefonnr) ska meddela detta till medl.reg.ansv, Rolf Ohlzon.
Detta ska medlemmarna informeras om i vår tidning Mini Life.

16.

Ordförande, Jens Lindblom, förklarar mötet avslutat.

Ordförande

Sekreterare

_____________________________
Jens Lindblom

____________________________
Katarina Rask

Justerare

_____________________________
Conny Lindberg

____________________________
Krister Arvidsson
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Närvarolista
Krister Arvidsson
Ann-Britt Arvidsson
Bengt-Arne Andersson
Jens Lindblom
Mikael Pettersson
Stefan Roth
Mikael Holm
Conny Lindberg
Ann-Katrin Månsson
Tomas Hylander
Tommy Jönsson
Rolf Ohlzon
Christina Ohlzon
Katarina Rask
Kenth Elweståhl
Johan Laduvall
Anders Bergqvist
Anders Olsson
Maria Olsson
Pia Andersson
Stefan Liljenberg
Ola Sivertsson
Kajsa Sivertsson
Patrik Spånglund
Kenneth Wiman
Ola Rudhem
Fredrik Hall
Frida Stenlund
Immo Dausien
Adrian Dausien
Misse Karlsson

Bilaga 1
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MCS årsberättelse 2011

Bilaga 2

Klubbens 32:e verksamhetsår är slut. Inledningsvis hölls ett årsmöte på Ädelfors
Folkhögskola 12/2. 25 stycken medlemmar deltog.
Vårmönstring i Bodafors 14/5. Besök på Emåns Ekomuseum, Radiomuseet och
Pelargonmuseet. Arrangör: Pia Andersson.
Träff i Motala 27-29/5, på Sveriges minsta camping. Besök vid sjön Borens sluss,
Vadstena, industrimuseeum och kanalmuseet. Arrangörer: Mikael Pettersson, Jens och
Joakim Lindblom.
1-3/7 hade Ulricehamn grillträff. Arrangör: Kenth Elwesthål.
Sommarträff på Vimmerby camping 12-14/8. Vandringspriset vanns av den nye
medlemmen Arnar Vilhjalmsson, samt glaskojan av Jens Lindblom. På träffen hade vi
även ett styrelsemöte. Arrangörer: Bengt-Arne Andersson, Krister och Ann-Britt Arvidsson.
Målilla touring hölls 3/9. Besök vid Masugnen i Hagelsrum och småskaligt jordbruk i
Stubbhult. Avslutning med mat på Hotellet i Målilla. Arrangörer: Anders och Ann Lundbäck.
Mini Team Ulricehamn har haft sina onsdagsträffar under året.
Klubben ingår i ett samarbetsforum med UBCC-south. (Se UBCC-south:s hemsida).
Klubben har bytt kassör inför verksamhetsåret 2011. Detta har medfört extra engagemang
från främst den nye kassören. Oturligt nog stals klubbens hela bokföring, vid ett bilinbrott ,
därför kan klubben redogöra för ekonomin och då bara delvis för 2011 (det finns inga
gamla papper kvar alls!). Turligt nog fattas det inga pengar!
Styrelsen har haft ett ”extra” möte under hösten i Motala 29/10. Då togs det fram ändringar
i stadgarna och de båda träffpolicy. Beslut om detta ska tas på årsmötet!
Eftersom klubben har god ekonomi så vill vi ha lite mer träffar och annat roligt som kan
komma medlemmarna till del. Ett förslag är att ge varje medlemsfamilj, som deltar på
sommarträffen 2012, 200 kr för del av campingavgiften. Beslut ska tas på årsmötet. Vi
efterfrågar fler bra förslag om hur vi kan göra oss av med pengar!
Ett stort tack till alla medlemmar som har arrangerat klubbens träffar under året och
bidragit till hemsidan och tidningen. Tidningen har utkommit med 3 st nummer och klubben
har skickat ut ett medlemsbrev i stället för tidning nr 4. Tack även till övriga
styrelsemedlemmar som har bidragit med något under året.
I början av 2011 hade klubben totalt 282 st medlemmar (208 st huvudmedlemmar och 74
st familjemedlemmar). Antalet nya medlemmar under året var totalt 33 st (23 st / 10 st).
Under året förlorade klubben totalt 44 st medlemmar (37 st / 7 st). I slutet av 2011 hade
klubben totalt 271 medlemmar (194 st / 77 st). Sammanfattningsvis har klubben minskat
medlemsantalet med totalt 11 st medlemmar, varav 14 st huvudmedlemmar och en ökning
av familjemedlemmar med 3 st (+3-14=-11).
//MCS Styrelse
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Planerad verksamhet 2012
2/6

Vårmönstring i Oskarshamn

29/6 – 1/7 Grillträff Ulricehamn
(8?-)12/8

Sommarträff i Borås

Inbjudningar:
24-28/5

IMM (international Mini meet) i Ungern

25/8

Lergökarallyt utanför Ängelholm. Mer info kan fås på hemsidan:
www.lergokarallyt.se eller ring Tony Toresson 0705-500014

Bilaga 3
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Stadgar för Mini Club Sweden

Bilaga 4

Antagna 1992-01-25
Reviderade 1997-01-18, 2002-01-26, 2012-02-04

§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
jämnt årtal
Ledamot/Webmaster
väljs på 2 år
ojämnt årtal
Ledamot/Regaliaansv väljs på 1 år
--------------------------------------------------------------------------------Övriga uppdrag i klubben:
(hoppar in som styrelseersättare och -adjungerande vid behov)
Redaktör
väljs på 2 år
Regaliaansvarig
väljs på 1 år
Utrikeskontakt
väljs på 1 år
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valberedning 2 st
Revisor
Revisorersättare

väljs på 1 år
väljs på 1 år
väljs på 1 år

§8

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

§9

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

§ 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.
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§ 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.
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MINI CLUB SWEDEN
ALLMÄN TRÄFFPOLICY

Bilaga 5

Reviderad 2012-02-04

•

Träffar anordnas av medlemmar för medlemmar i MCS.

•

Träffar skall inte ha som målsättning att gå med vinst utan ge klubbens medlemmar
en möjlighet att träffas och umgås till en låg kostnad.

•

Träffarrangören ansvarar för regaliaförsäljning. Kontakt tas med regaliaansvarig.

•

Träffplats skall innefatta tillgång till vatten, toaletter, el samt grillplats med bränsle.
Avvikelser skall framgå i träffannonsen.

•

Träffar skall utannonseras i Mini Life samt på MCS:s hemsida.

•

Träffarrangörer skall kontakta MCS:s styrelseordförande för klartecken innan
träffdatum beslutas.

•

Träffarrangören skall se till att träffrapport skrivs och skickas till redaktören
(tidningen) och webmaster (hemsidan), den kan skrivas av arrangören eller av
någon av deltagarna. Rapporten kan vara enkel med t ex bilder och beskrivande
text. Även antal deltagare och/eller bilar, ev. tävlingsresultat samt sponsorer av
priser etc

Följande information skall anges i inbjudan:
• Plats.
• Datum.
• Arrangör.
• Kontakt/anmälningsinfo (telefon och/eller mailadress).
• Enklare vägbeskrivning.
• Information om boende och faciliteter.
• Ev. planerade aktiviteter.
• Samt annan viktig information.
Kompletterande information efter utgivningsdatum av tidningen och ev utförlig
vägbeskrivning skall publiceras på hemsidan.
 MCS anordnar årligen den sk sommarträffen. Vill du vara arrangör för denna så
var vänlig kontakta vår ordförande för närmare information angående kriterier för
genomförandet.

11 (11)

MINI CLUB SWEDEN
TRÄFFPOLICY SOMMARTRÄFFEN

Bilaga 6

Reviderad 2012-02-04

•

MCS:s allmänna träffpolicy gäller med följande tillägg:

•

Budgeten för sommarträffen ska inför varje år beslutas på årsmötet.

•

Arrangören försöker att få ut info om träffen i lokalpressen och turistbyrån på orten.

•

Klubben bjuder medlemmarna på ett sommarträffsklistermärke (klubben äger ett
original). Överblivna märken säljs till självkostnadspris.

•

Träffplatsen ska innehålla: plats att campa på, toaletter, vatten, tak över huvudet
(regnskydd) samt tillgång till el och gemensam mat- och grillplats.

•

Det är upp till arrangören att göra ett arrangemang som kan kora en klubbmästare.
Lämpligen praktiska prov och/eller frågor som inte går att fuska i.

•

MCS:s vandringspris tilldelas segrande medlem.

•

Glaskojan delas ut till den som utses vara träffens bästa koja, av förra årets vinnare
av den.

•

Ev. förluster vid MCS:s sommarträff kan ersättas av MCS inom rimliga gränser
(styrelsebeslut). Skriftlig kostnadsredovisning erfordras.

