PROTOKOLL
Årsmöte 2010
Datum: 2011-03-05

Tid:

kl: 17:30

Plats:

Smedserödsgården utanför Uddevalla

Närvarande:

Leif Backlund
Astor Karlsson
Arne Carlsson
Clas Karlsson
Uno Johansson
Kjell Hjelm
Robert Hjelm
Roy Karlsson
Christer Tuulari
Alf Lönngren
Carsten Ostorp
Magnus Johansson

mötesordförande

sekreterare

$1.

Uno hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

$2.

Mötets utlysande ansågs stadgeenligt.

$3.

Mötets dagordning godkändes.

$4.

Till mötesordförande valdes Leif Backlund.

$5.

Till mötessekreterare valdes sittande, Magnus Johansson.

$6.

Till justerare och rösträknare valdes Clas Karlsson och Alf Lönngren.

$7.

En tyst minut hölls för att hedra minnet av nyligen bortgångne funktionären Gösta Börjesson.
Astor inledde med några ord.

$8.

Verksamhetsberättelsen för 2010 lästes igenom av mötesdeltagarna själva och godkändes.

$9.

Den ekonomiska berättelsen godkändes utan diskussioner.

$10.

Leif läste upp delar av revisorns berättelse, och förklarade dess innebörd. Därefter godkändes
den av mötet.

$11.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2010.

$12.

Mötet beslutades att medlemsavgiften för 2010 förblir oförändrad 200 kr för enskild medlem
och 250 kr för familjer.

$13.

Till ordförande för 2011 nyvaldes Astor Karlsson.

$14.

Till sekreterare för de kommande två åren omvaldes Magnus Johansson.
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$15.

Som ledamot på två år omvaldes Tommy Karlsson.

$16.

Som miljöombud på ett år omvaldes Håkan Jonsson.

$17.

Eftersom vår tidigare revisor valt att inte ställa upp för omval, nyvaldes Lennart Johansson till
revisor.

$18.

Som valutskott för 2011 omvaldes, Kjell Hjelm och Lennart Hjelm. Kjell Hjelm utsågs till
sammankallande.

$19.

Inga motioner hade inkommit före mötet.

$20.

Under övriga frågor inledde Astor med att presentera ett förslag om att inför en årligt
återkommande belöning till någon i klubben som under året gjort speciellt goda insatser.
Förslaget godkändes av ett enigt möte och årets utmärkelse tilldelades klubbens sekreterare
Magnus Johansson.
Därefter hade Carsten Ostorp ordet och frågade om klubben var intresserad av att profilera sig
ytterliggare med till exempel t-shirtar eller liknande med klubbens namn tryckt på. Han
presenterade även MHRF (Motorhistoriska Riksförbundet) och RHK (Racerhistoriska
Klubben) och undrade om klubben hade intresse av att samverka med dessa. Till sist
presenterade han Hantverksmässan och Backamo Classic Motor och undrade om klubben hade
intresse av att ställa ut sig där. Mötet beslutade att Carsten skulle undersöka priser med mera på
tryckta t-shirtar eller kepsar och återkomma med ett förslag på detta.
Till sist påminde Uno om Krutracet den 7 maj 2011.

$21.

Prisutdelning förrättades för klubbmästerskapet, Krutknixen från i höstas. Samtliga pristagare
gratulerades.

$22.

Leif tackade för uppslutningen på mötet och mötet tackade avgående ordförande Uno
Johansson med en stor applåd.

Uddevalla, dag som ovan

...................................................................
Leif Backlund
mötesordförande

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

...................................................................
Clas Karlsson
justerare

.....................................................................
Alf Lönngren
justerare
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