ÅRSMÖTE

Odengården, Röstånga

2013-06-07

1. Årsmötets öppnande
Ordf. Zenita hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Mötets behöriga utlysande
Mötet godkände mötets utlysande.
3. Godkännande av dagordning
Efter önskemål från medlem lades punkten Övriga frågor till i
dagordningen som punkt 19. Mötet godkände.
4. Val av ordförande att leda mötets förhandling
Mötet valde Annika Westerling.
5. Val av mötessekreterare
Mötet valde Annki Berglund.
6. Val av två (2) personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
Till justerare valdes Göran Persson och Svante Gustafsson.
7. Fastställande av röstlängd
Enligt närvarolista 48 st.

8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Delades ut och gicks igenom. Mötet godkände.
9. Revisionsberättelse
Revisor Mikael Danielsson läste upp och mötet godkände.

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
verksamhetsåret.
11.Framställning från styrelsen
Styrelsen önskar ha 2 fysiska (ej Skype) styrelsemöten per år. Förslag på
att ge 500 kr i reseersättning för de som deltar. Mötet godkände.
Styrelsen frågade även medlemmarna om intresse av egen monter på
MC-mässan i Göteborg. Mötet sade Nej till detta.
12.Motioner från medlemmar
Inga inkomma.
13.Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Mötet beslutade att inga ändringar skall göras.
14.Budgetförslag
Ordförande redogjorde muntligt för kommande inkomster och utgifter.
Kick Off avgiften skall även i fortsättningen sponsras av klubben med
150/person. Övrig kostnad för Kick Off sponsras med max 5000kr.
Håkans skuld pågår med en fortsatt avbetalning.

15.Val av ordförande 1 år
Mötet valde Zenita Henriksson som ordf. 1 år.
16.Val av sekreterare 1 år
Val av 2 ledamöter 2 år
Val av 2 ledamöter 1 år
Val av 1 suppleant 1 år

17.Val av 2 revisorer
Mötet valde

Lars Åke Persson
Anders Johansson
Mats Jansson
Lars-Gunnar Björkegren
Göran Persson
Morgan Krantz

Jukka Kareketo
Mikael Danielsson

18. Val av 2 personer på 1 år att utgöra valberedning, varav en är
ordförande (=sammankallande)
Mötet valde
Jan Andersson (ordf.)
Lars-Gunnar Jannesson

19.Övriga frågor
Ingvar tog upp frågan om intresse för bankörning fanns. Åke Hållberg
meddelade att vissa försäkringsbolag inte godkände bankörning och
tyckte därför att de som skulle köra bana kollar med sitt försäkringsbolag
före. Zenita informerade även om SMC:s hemsida och om att bli
vägrapportörer angående ex. dåliga MC vägar.

20.Mötets avslut
Annika tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

__________________________
Annika Westerling/ordf

__________________________
Annki Berglund/sekr.

__________________________
Göran Persson/justerare

__________________________
Svante Gustafsson/justerare

