PROTOKOLL
Årsmöte 2022
Datum: 2022-03-19

Tid:

kl: 17:00

Plats:

Klubbstugan, vid Dynamitbacken

Närvarande:

Gert Jennehed,
Johnny Joelsson,
Jan-Erik Nilsson,
Owe Olsson,
Claes Karlsson,
Carsten Ostorp,
Magnus Johansson; mötesordförande, sekreterare

$1.

Magnus Johansson 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 utan justeringar.

$4.

Till mötesordförande valdes, Magnus Johansson.

$5.

Till mötessekreterare valdes sittande, Magnus Johansson.

$6.

Till justerare och rösträknare valdes Johnny Joelsson och Claes Karlsson.

$7.

Verksamhetsberättelsen för 2021 lästes igenom av mötesdeltagarna och mötet godkände den.

$8.

Kassören, Johnny Joelsson gick igenom den ekonomiska berättelsen för 2021. Resultatet för
året blev relativt bra, trotts den minimala tävlingsverksamheten, mycket beroende på att vissa
kostnader periodiserats till kommande år.
Den ekonomiska berättelsen godkändes utan synpunkter.

$9.

Revisionsberättelsen sammanfattades av revisorn, Owe Olsson, och mötet godkände den.

$10.

Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för 2021.

$11.

Mötet beslutade efter viss diskussion att medlemsavgiften för 2023 skall vara oförändrad, 300
kr för enskild medlem samt 350 kr för familj.

$12.

Till ordförande i MK Trophy för det kommande året valdes Pierre Ellison. Notera att han är
vald på ett (1) år.

$15.

Till kassör på två år omvaldes Johnny Joelsson.

$16.

Till ledamot på två år omvaldes Claes Karlsson.
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$15.

Som suppleant för ett år omvaldes Per-Åke Johnsson.
Detta innebär att styrelsen för 2022 i sin helhet består av
Ordförande:
Pierre Ellison
Vice ordförande:
Roy Karlsson
Kassör:
Johnny Joelsson
Sekreterare:
Magnus Johansson
Ledamot:
Claes Karlsson
Suppleant:
Per-Åke Johnsson

$16.

Till klubbens miljöombud omvaldes Håkan Jonsson.

$17.

Som klubbens revisor för 2022 omvaldes Owe Olsson.

$18.

Som valutskott för 2022 valdes trion Gert Jennehed, Jan-Erik Nilsson och Carsten Ostorp.
Carsten utsågs till sammankallande.

$19.

En motion har inkommit i god tid före mötet.
En allehanda fordonsträff med öppet hus
Motionären önskar att klubben ordnar en fordonsträff med öppet hus i klubbstugan någon gång
under sommaren eller tidig höst 2022.
Mötet tyckte att det är en bra idé och beslutade att fortsätta diskutera detta på måndagsmötena.
Sekreteraren önskade att någon tog på sig ansvaret för arrangemanget.

$20.

Magnus tackade för deltagandet och avslutade 2020 års årsmöte.

Uddevalla, dag som ovan
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Magnus Johansson
ordförande

Magnus Johansson
sekreterare

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

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

Johnny Joelsson
justerare

Claes Karlsson
justerare
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