JÄRVSÖ

ÅRSMÖTE
2015-05-15

1. Årsmötets öppnande
Ordf. Zenita hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Mötets behöriga utlysande
Kallades via hemsidan i mars, mötet godkände.
3. Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.
4. Val av ordf. att leda årsmötet
Peter ”Peppe” Pettersson valdes till mötets ordförande.
5. Val av mötessekreterare
Annki Berglund valdes till mötets sekreterare.
6. Val av två (2) personer att jämte ordf, justera mötets protokoll
Ronny Öhman och Herbert Thor valdes till justerare.
7. Fastställande av röstlängd
Enligt deltagarlista, 50 st.
8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Zenita läste upp verksamhetsberättelsen, mötet godkände. Ekonomisk redovisning
delades ut skriftligt, mötet godkände.
9. Revisionsberättelse
Jukka läste upp revisionsberättelsen. Jukka förklarade att han ej skrivit under
revisionsberättelsen pga att han hjälpt till med bokföringen, mötet godkände.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2014.
11. Framställningar från styrelsen
Inga framställningar fanns.
12. Motioner från medlemmar
Inga inkomna motioner.
13. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Styrelsen gav förslag om oförändrade medlemsavgifter, mötet godkände.
14. Budgetförslag för kommande räkenskapsår
Ingen budget gjord. Nästa år har klubben 10 års jubileum och styrelsen vill ge
medlemmarna något extra. Styrelsen återkommer i frågan under året.
15. Val av :

ordf. 1 år
2 ledamöter 1 år
1 suppleant 1 år
2 revisorer 1 år
2 personer att utgöra valberedning, varav en är
sammankallande (=ordf.) 1 år

Valberedningens förslag:
Ordf. 1 år

Zenita Henriksson

2 ledamöter 1 år

Lars-Gunnar Björkegren, Göran Persson

1 suppl. 1 år

Morgan Krantz

2 revisorer 1 år

Mikael Danielsson, Svante Gustafsson

2 personer valb. 1 år

Sten Enlund, Hans Eklund

Personerna är tillfrågade och mötet godkände.

16. Övriga frågor, som enligt §8 stadgeenligt skall behandlas.
Herbert Thor tar upp om att verkstäder tar mycket betalt och fuskar vid service av
motorcyklar. Vill att klubben tar upp frågan med SMC. Göran Edin vill att klubben gör
en skrivelse till SMC om detta för att det ska bli protokollfört.
Anders ger en kort info. om nästa års Kick Off och vill även veta hur många som varit
med på alla årens Kick Off:er. Under mötet var antalet 6 st. Frågan bör tas upp igen,
ifall det finns flera och som ej deltog i årets Kick Off.
17. Mötets avslut
Mötets ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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