PROTOKOLL
fört vid FJR Club Swedens årsmöte 2011-06-03 på Svanbacken i Delsbo.
§ 1 Årsmötets öppnande.
Klubbens ordförande Zenita Henriksson hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och
förklarade FJR-klubbens fjärde årsmöte för öppnat.
§ 2 Mötets behöriga utlysande.
Kallelse till årsmötet har skett via e-post och genom publicering på klubbens hemsida i god
tid före den stadgeenliga tiden tre veckor före årsmötet. Årsmötet förklarades därmed vara
behörigen utlyst.
§ 3 Godkännande av dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 4 Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för årsmötet valdes Annica Westerling.
§ 5 Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare för mötet valdes Thomas Tael.
§ 6 Val av två personer att jämte mötesordföranden justera protokollet.
Tommy Johansson och Tommy Eriksson valdes som justeringspersoner och tillika
rösträknare.
§ 7 Fastställande av röstlängd.
En närvarolista skickades runt på årsmötet och biläggs protokollet såsom röstlängd.
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
Verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkningen för 2010 hade delats ut till
årsmötesdeltagarna. Den ekonomiska redovisningen föredrogs av klubbens kassör Jukka
Kareketo. Som framgick av handlingarna har klubbens förre ordförande en skuld till klubben
på 16 736 kr. En överenskommelse med honom har träffats som innebär att skulden ska
amorteras med minst 1 000 kr/månad från och med juni 2011.
Antalet medlemmar uppgick vid 2010 års slut till 124 medlemmar och 54 familjemedlemmar. Resultatet för 2010 blev ett överskott på 11 894 kr.
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen godkändes av årsmötet och lades
till handlingarna.
§ 9 Revisionsberättelse.
Revisorn Mikael Danielsson läste upp revisionsberättelsen för 2010 och föreslog årsmötet att
styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
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§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Ordföranden ställde frågan till årsmötet om styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet för 2010
och fann frågan med ja besvarad.
§ 11 Framställningar från styrelsen.
Styrelsen presenterade tre förslag till ändringar i klubbens stadgar.
§ 2 i stadgarna, Medlemskap, föreslog styrelsen få följande lydelse:
§ 2. Medlemskap
Medlem i klubben kan alla med intresse för FJR 1300 bli. Person, som önskar bli medlem i
klubben, skall inge skriftlig ansökan om medlemskap till styrelsen. Medlem, som önskar
utträda ur klubben, gör anmälan härom till styrelsen. Även medlem i ägarens familj kan bli
medlem i klubben.
§ 7 i stadgarna, Kallelse, föreslog styrelsen få följande lydelse:
§ 7. Kallelse
Kallelse till årsmöte eller annat allmänt möte skall publiceras på klubbens hemsida samt
skickas via e-post till medlemmarna minst tre veckor före mötet.
§ 11 i stadgarna, Rösträtt, föreslog styrelsen få följande lydelse:
§ 11. Rösträtt
Rösträtt vid årsmötet och annat allmänt möte med en röst vardera äger alla närvarande
medlemmar och familjemedlemmar, som erlagt fastställd årsavgift. Rösträtt får utövas
genom fullmakt.
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.
§ 12 Motioner från medlemmarna.
Inga motioner hade inkommit från medlemmarna.
§ 13 Medlemsavgifter för kommande år.
Styrelsen föreslog oförändrade årsavgifter för 2011-12, 200 kr för medlem och 100 kr för
familjemedlem. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.
§ 14 Budgetförslag för kommande räkenskapsår.
Jukka Kareketo redovisade hur styrelsen planerat att använda tillgängliga medel. Förutom en
liten buffert avser styrelsen att återföra klubbens medel till aktiviteter för medlemmarna, som
exempelvis de årliga kick-offerna. Medlemmar från regionerna kan inkomma till styrelsen
med begäran om medel för lokala aktiviteter.
§ 15 Val av styrelseordförande.
Janne Andersson, sammankallande och enda kvarvarande medlem i valberedningen, föredrog
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valberedningens förslag.
Valberedningen föreslog att Zenita Henriksson väljs som ordförande på ett år. Årsmötet
beslutade att välja Zenita till ordförande.
§ 16 Val av sekreterare och ledamöter
Valberedningen föreslog att Thomas Tael väljs som sekreterare för två år. Årsmötet
beslutade att välja Thomas som sekreterare för två år.
Valberedningen föreslog att Peter Pettersson och Anders Johansson väljs som ledamöter för
två år och Lars-Gunnar Björkegren som ledamot i ett år. Årsmötet beslutade att välja Peter
och Anders som ledamöter för två år och Lars-Gunnar som ledamot i ett år.
Valberedningen föreslog att Lars-Åke Persson väljs som suppleant i ett år. Årsmötet
beslutade att välja Lars-Åke som suppleant i ett år.
§ 17 Val av två revisorer.
Valberedningen hade inget förslag till revisorer. Mikael Danielsson förklarade sig villig att
kvarstå som revisor. På mötet föreslogs Ylva Berglind som revisor.
Årsmötet beslutade att välja Mikael Danielsson och Ylva Berglind till revisorer.
§ 18 Val av valberedning.
Årsmötet beslutade att välja Janne Andersson och Christer Mörk till valberedning. Janne
utsågs till sammankallande i valberedningen.
§ 19 Övriga frågor.
Arne Carlsson efterlyste som nybliven medlem mer information om teknikfrågor. Åke
Westerling hänvisade till klubbens forum, där många tekniska frågor tagits upp till
diskussion.
§ 20 Mötets avslutning.
Ordföranden Annica Westerling tackade årsmötesdeltagarna för visat intresse och förklarade
årsmötet avslutat.

……………………………………….
Annica Westerling, mötets ordförande

………………………………….
Thomas Tael, mötets sekreterare

……………………………………..
Tommy Eriksson, protokolljusterare

……………………………………
Tommy Johansson, protokolljusterare
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Bilaga 1

Deltagarförteckning, tillika röstlängd
Namn
Thomas Tael
Jukka Kareketo
Åke Westerling
Jan Andersson
Benny Erlandsson
Annelie Kärrå
Åsa Wennberg
Rolf Ottosson
Lars-Gunnar Jannesson
Inger Pettersson
Mats Jansson
Erika Gustafsson
Svante Gustafsson
Ewy Björkegren
Ann-Christin Zilén Mörk
Guy Bohman
Anita Johansson
Anders Johansson
Arne Carlsson
Tommy Johansson
Kurt Näslund
Carina Uhlander
Siw Larsson
Ylva Berglind
Annica Westerling

Namn
Zenita Henriksson
Lars-Åke Persson
Annki Berglund
Peter Pettersson
Mikael Danielsson
Svenerik Rolfson
Bengt Bremark
Göran Persson
Håkan Larsson
Åke Hållberg
Eva Jansson
Dan Henriksson
Anders Rapp
Lars-Gunnar Björkegren
Christer Mörk
Görel Ludvigsson
Göran Johansson
Annika Johansson
Ulf Sandborg
Tommy Eriksson
Eric Johansson
Örjan Österberg
Lars Larsson
Åke Berglind
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