PROTOKOLL
Årsmöte 2007
Datum: 2007-02-08

Tid:

kl: 19:00

Plats:

Erlings Bil AB i Uddevalla (Toyota vid Kurverödsleden)

Närvarande:

Ingemar Anderson
Astor Karlsson
Claes Karlsson
Uno Johansson
Bror Hjelm
Lennart Hjelm
Kjell Hjelm
Millan Karlsson
Kjell Karlsson
Marie-Louise
Carsten Ostorp
Magnus Johansson

mötesordförande

sekreterare

$1.

Uno förklarade mötet öppnat.

$2.

Mötets utlysande ansågs stadgeenligt.

$3.

Mötets dagordning godkändes.

$4.

Till mötesordförande valdes Ingemar Anderson.

$5.

Till mötessekreterare valdes sittande, Magnus Johansson.

$6.

Till justerare och rösträknare valdes Lennart Hjelm och Bror Hjelm.

$7.

Verksamhetsberättelsen för 2006 lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna.

$8.

Ingemar läste upp den ekonomiska berättelsen för 2006, och denna godkändes med en applåd.

$9.

Ingemar läste även upp revisorns berättelse, och mötet godkände den.

$10.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2006.

$11.

Genom omröstning beslutades att medlemsavgiften för 2008 förblir oförändrad 200 kr för
enskild medlem och 250 kr för familjer.

$12.

Till ordförande för 2007 omvaldes Uno Johansson.

$13.

Till sekreterare för de kommande två åren omvaldes Magnus Johansson.

$14.

Till kassör i ett år valdes Marie-Lovise Bergly.

$15.

Som övrig ledamot på två år valdes Tommy Karlsson.
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$16.

Mikael Silvstrand omvaldes som revisor.

$17.

Som valutskott för 2007 valdes, Carsten Ostorp, Kjell Hjelm och Lennart Hjelm.

$18.

Inga motioner hade inkommit före mötet.

$19.

Under punkten övriga frågor diskuterade Uno om vi skall anordna en 50-års-fest för klubben,
eftersom vi faktiskt fyllde 50 år 2006. Mötet beslutade att styrelsen skall planera en 50-års-fest.
Vidare tyckte han att vi skall ha en så kallad regularityklass i racet för att tillåta bilar med den
gamla typen av vagnbok. Detta är relativt nytt i Sverige, men har funnits ute i Europa ett tag.

$20.

Ingemar tackade Uno och den övriga styrelsen för det gångna året. Han tackade även för sig,
och hälsade Marie-Louise välkommen som ny kassör och avslutade mötet.

Uddevalla, dag som ovan

...................................................................
Ingemar Anderson
ordförande

.....................................................................
Magnus Johansson
sekreterare

...................................................................
Lennart Hjelm
justerare

.....................................................................
Bror Hjelm
justerare
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