PROTOKOLL
Årsmöte 2019
Datum: 2019-03-16

Tid:

kl: 17:00

Plats:

Klubbstugan, vid Dynamitbacken

Närvarande:

Terje Carlin; ordförande,
Johnny Joelsson,
Kjell Hjelm,
Bengt Magnusson,
Per-Åke Johnsson,
Claes Karlsson,
Lennart Söderqvist,
Magnus Johansson; sekreterare

Owe Olsson,
Tommy Karlsson,
Christer Larsson,
Lars Johansson,
Bengt Dahlqvist,
Carsten Ostorp,

$1.

Terje Carlin hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

$2.

Klubbens sekreterare beskrev hur mötet utlysts och mötesdeltagarna ansåg att det var
stadgeenligt.

$3.

Mötets dagordning godkändes.

$4.

Till mötesordförande valdes sittande, Terje Carlin.

$5.

Till mötessekreterare valdes sittande, Magnus Johansson.

$6.

Till justerare och rösträknare valdes Carsten Ostorp och Lennart Söderqvist.

$7.

Terje tände ett levande ljus och en lång tyst minut hölls av för att hedra minnet av två av
klubbens mest inflytelserika medlemmar, Molle Robertsson och Enar Viktorson, som tyvärr
gick bort under 2018.

$8.

Verksamhetsberättelsen för 2018 lästes igenom av mötesdeltagarna och mötet godkände den.

$9.

Magnus Johansson, sekreterare, berättade kort om klubbens ekonomi och årets resultat. Mötet
godkände den ekonomiska berättelsen med en applåd, framför allt riktad till resultaten från
klubbens tävlingar.

$10.

Klubbens revisor, Owe Olsson, läste upp sin revisionsberättelse, och mötet godkände den.

$11.

Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för 2018.

$12.

Mötet beslutade utan större diskussion att medlemsavgiften för 2020 skall vara oförändrad, 300
kr för enskild medlem samt 350 kr för familj.
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$13.

Den av sekreteraren föreslagna stadgeändringen godkändes av ett enhälligt möte. Detta innebär
att valen av ordförande respektive vice ordförande nedan ändras till; Val av ordförande på ett
år och val av vice ordförande på två år.

Gammal lydelse

Ny lydelse

$7. Styrelsen

$7. Styrelsen

Styrelsen skall leda föreningens arbete. Styrelsen består av en
ordförande, en kassör, en sekreterare och ett miljöombud samt
en ledamot. Vid behov kan även en vice ordförande och extra
ledamöter väljas.

Styrelsen skall leda föreningens arbete. Styrelsen består av en
ordförande, en vice ordförande, en kassör, en sekreterare
samt en ledamot. Vid behov kan extra ledamöter väljas. Till
sin hjälp har styrelsen ett miljöombud.

Alla medlemmar kan väljas in i styrelsen på föreningens
årsmöte.

Alla medlemmar kan väljas in i styrelsen på föreningens
årsmöte.

$10. Ordinarie årsmöte

$10. Ordinarie årsmöte

…

…

$12. Val av ordförande (ett år).
$13. Val av vice ordförande (ett år) (vid behov)
at år).
$14. Val av kassör (två år) eller sekreterare (två år) (väljs
vartannat år).
$15. Val av miljöombud (ett åt)
$16. Val av en övrig ledamot (två år).
$17. Val av revisor.
$18. Val av valutskott.
$19. Inkomna motioner.
$20. Mötets avslutande.

$12. Val av ordförande (två år) eller vice ordförande
(två år) (väljs vartannat år).
$13. Val av kassör (två år) eller sekreterare (två år)
(väljs vartannat år).
$14. Val av miljöombud (ett åt)
$15. Val av en övrig ledamot (två år).
$16. Val av revisor.
$17. Val av valutskott.
$18. Inkomna motioner.
$19. Mötets avslutande.

$14.

Till ordförande i MK Trophy för 2019 omvaldes Terje Carlin.

$15.

Till vice ordförande på två år omvaldes Roy Karlsson.

$16.

Till ny kassör för ett år valdes Johnny Joelsson.

$17.

Till sekreterare på två år omvaldes Magnus Johansson.
Mötet funderade på om sekreteraren behöver avlastning framför allt i arbetet med klubbens
tävlingar i Dynamitbacken, inget beslut togs, men frågan bör diskuteras vidare.

$18.

Som suppleant omvaldes Per-Åke Johnsson.
Detta innebär att styrelsen för 2019 i sin helhet består av
Ordförande:
Terje Carlin
Vice ordförande:
Roy Karlsson
Kassör:
Johnny Joelsson
Sekreterare:
Magnus Johansson
Ledamot:
Claes Karlsson
Suppleant:
Per-Åke Johnsson

$19.
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$20.

Som klubbens revisor för 2019 omvaldes Owe Olsson.

$21.

Som valutskott för 2019 omvaldes, Kjell Hjelm och Lennart Hjelm. Kjell Hjelm utsågs till
sammankallande.

$22.

Inga motioner har inkommit före mötet.

$23.

Terje tackade för deltagandet och avslutade 2019 års årsmöte.

Uddevalla, dag som ovan

...................................................................

.....................................................................

Terje Carlin
ordförande

Magnus Johansson
sekreterare

...................................................................

.....................................................................

Carsten Ostorp
justerare

Lennart Söderqvist
justerare
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