
ÅRSMÖTE I SVENSKA SIDVAGNSKLUBBEN 2004-06-12 I KOMSKÄLET

PROTOKOLL
Ove Gustafsson hälsade en 20-hövdade SSK-skaran välkomna till 2004-års årsmöte.
§ 1 Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötet ansågs ha blivit behörigen utlyst. 
Mötet förordade att en punkt – Övriga frågor – skulle läggas till, vilket gjordes.
 § 2 Val av ordförande för mötet
Hans Hallström valdes till ordförande för mötet.  
 § 3 Val av sekreterare
Kerstin Öhman valdes till sekreterare för mötet.
 § 4 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
Till detta valdes Roger Rundblad och Ingvar Nilsson
 § 5a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret
Ove Gustafsson redogjorde för SSKs aktiviteter för år 2003

• 3 nummer av Bulletinen har kommit ut 
• Jumbo Run kördes i Hultsfred 

§ 5b Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
Kassarapporterna, med överskott på 3481 kr för klubben och med  7441 kr för Jumbo Run, 
gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§ 6 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen/arbetsgruppen
Arbetsgruppen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
 § 8a Kostnadsersättningar för styrelsen/arbetsgruppen
Frågan bordlades till efter valet till den nya styrelsen genomförts. 
När frågan diskuterades igen, bestämdes att den nyvalda styrelsen bestämma detta  på det 
konstituerande styrelsemötet och inom ramen för förra årets ersättning.
De som arbetat i SSK har även haft fritt medlemskap.
§ 8b Fastställande av medlemsavgift
Frågan bordlades till efter frågan om ny styrelse behandlats.
När frågan diskuterades igen, bestämde mötet att medlemsavgiften även nästa år skall vara 
150 kr.
§ 9 Val av befattningshavare inom styrelse/arbetsgrupp
Valberedningen genom Hans Hallström meddelade att intresset för att jobba i SSK varit lågt 
hos dem han pratat med. Han hade inte lyckats få någon intresserad för dom vakanta 
styrelseposterna. För att SSK skall leva vidare måste en styrelse röstas fram. Mötet 
diskuterade fram och tillbaka men kom till slut fram till följande förslag vilket också 
godkändes av årsmötet:
Ordförande – 1 år:               Hans Hallström
Ordinarie ledamot – 1 år:      Kerstin Öhman
Ordinarie ledamot – 2 år:      Månika Sager
Suppleant – 1 år:                  Ingvar Nilsson
Suppleant – 2 år:                  Roger Rundblad.
 Årsmötet överlät år styrelsen att vid det anslutande konstituerande styrelsemötet fördela 
arbetsuppgifterna.
 Vid SSKs konstituerande styrelsemöte, efter ordinarie årsmöte, beslutade att:

• Firmatecknare, tecknar var för sig, skall vara Hans Hallström, ordförande och Kerstin 
Öhman, kassör. 



• Ingvar Nilsson, i egenskap av ansvarig för Jumbo Run, tecknar ensam Jumbo Runs 
postgiro nr 489 85 83-2 

 § 10  Val av ansvarig för Jumbo Run
Som ansvarig för Jumbo Run valdes Ingvar Nilsson.
 § 11a Val av revisor och revisorsuppleant för Svenska Sidvagnsklubben
Till revisor valdes Stefan Lundberg och till suppleant valdes Ann Nilsson
 § 11b Val av revisor och revisorssuppleant för Jumbo Run
Till revisor valdes Stefan Lundberg och till suppleant valdes Ann Nilsson.
 § 12 Val av ledamöter i valnämnd
Som ledamöter i valnämnden valdes Håkan Jönsson och Per-Martin Öhman
 § 13 Behandling av motioner
Inga motioner har kommit årsmötet tillhanda.
 § 14 Behandling av förslag till verksamhetsplan för tiden till nästa årsmöte.

• Jumbo Run kommer att köras 7 augusti på Borstahusens Camping utanför Landskrona 
 § 15 Övriga frågor

• I och med att ny styrelse utsetts och hotet om SSKs nedläggning avvärjts, menade 
mötet via Håkan Jönsson att det extra årsmötet på Jumbo Run skall ställs in. Vilket så 
noteras. 

• Ann Nilsson föreslog att vi efter årsmötet skall skicka ut ett brev, till dem som betalt 
medlemsavgiften i år och de som inte betalt i år men varit medlemmar förra året, och 
tala om att SSK kommer att finnas kvar. Påminnelse om Jumbo Run skall även finnas 
med. Per-Martin Öhman åtog sig uppgiften att skriva brevet. 

• Förslag kom om att flytta årsmötet från att hållas innan juni månads utgång till i 
samband med Jumbo Run. Detta för att få högre deltagande. Styrelsen uppdrogs att 
utarbeta ett förslag. 

• SSK har köpt domänen www.sidvagn.se. I och med detta kan alla SSKs medlemmar få 
e-postadressen förnamn.efternamn@sidvagn.se.  Senare i år skall förfrågan gå ut om 
intresse för det. 

• Hans Hallström avslutade mötet med att överlämna SSK-klubban till Ove Gustafsson. 
Han slutar som President i SSK efter 36 år. Tack Ove för allt du gjort. 

 I samband med mötet bjöd SSK mötesdeltagarna på kaffe och våfflor.
 
Vid protokollet
 Sekr. Kerstin Öhman Justeras: Ingvar Nilsson och Roger Rundblad

http://www.sidvagn.se/
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