ÅRSMÖTE I SVENSKA SIDVAGNSKLUBBEN 2005-06-04 PÅ HAGAVALLENS
CAMPING UTANFÖR LIDKÖPING
PROTOKOLL
SSKs ordförande Hans Hallström hälsade alla välkomna till 2005-års årsmöte. Ingvar Nilsson
överlämnade i samband med det en ny, egenhändigt tillverkad, ordförandeklubba.
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötet ansågs ha blivit behörigen utlyst.
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 Anita Rundblad och Kerstin Nilsson
5a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret
Styrelsen redogjorde för SSKs aktiviteter för 2004.
• Förnyade kontakter har tagits med SFRO/SMC/Vägverket om problemet med
besiktning av icke ombyggda motorcyklar med monterad sidvagn
• 4 nummer av Bulletinen har kommit ut
• Jumbo Run kördes i Landskrona
• SSK har registrerats och fått ett organisationsnummer, deklarerat för första gången och
har registrerat så att postgirot kan användas via Internet.
• Alla medlemmar och utländska kontakter har kontaktats via brev med ny information
om SSK
5b. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
Kassarapporterna, med underskott på 885 kr för klubben och med underskott på 9315 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
Årsmötet bestämde att den nyvalda styrelsen på sitt konstituerande möte fördelar
kostnadsersättningen, dock inom ramen för förra årets summa.
De som arbetat i SSK har inte längre fritt medlemskap.
8b. Fastställande av medlemsavgift
Mötet bestämde att medlemsavgiften för 2006 skall vara oförändrad 150 kr.

9. Val av befattningshavare inom styrelse/arbetsgrupp
I enlighet med SSKs nya stadgar valdes:
Hans Hallström valdes på ett år till ordförande för SSK, Ingvar Nilsson och Kerstin Öhman
valdes på två år till ledamöter i SSK.
Årsmötet överlät år styrelsen att vid det anslutande konstituerande styrelsemötet fördela
arbetsuppgifterna.
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 omvaldes Stefan Lundberg och till suppleant valdes Ann Nilsson.
11b. Val av revisor och revisorssuppleant för Jumbo Run
Till revisor valdes Per-Martin Öhman och till suppleant valdes Thomas Sager.
12. Val av ledamöter i valnämnd
Som ledamöter i valnämnden omvaldes Håkan Jönsson och Per-Martin Öhman varav P-M
Öhman är sammankallande.
13a. Behandling av motioner
Inga motioner har kommit årsmötet tillhanda.
13b. Stadgeändringar
Förslag på stadgeändringar från Månika Sager genomgicks och antogs. Beslutet var enhälligt
och i enlighet med de nya stadgarna börjar de gälla omgående.
14. Behandling av förslag till verksamhetsplan för tiden till nästa årsmöte.
• Jumbo Run kommer att köras 13 augusti 2005 på Filsbäcks Camping utanför
Lidköping
• Fortsatta kontakter med Vägverket/SMC/SFRO om besiktningsproblemet
• Mini Jumbo i Halmstad och Karlskoga
• Årsmöte i juni 2006
15. Övriga frågor
• Månika Sager föreslog att kontakt skall tas med försäkringsbolagen om återinförande
av ”märkesförsäkring” igen. Föreningarna tappar medlemmar eftersom kravet om
anslutning till märkesklubb för att få försäkringen rabatterad försvunnit. Hans
Hallström åtog sig att ta en första kontakt i frågan.
• Frågan om pris på införande av annonser i Bulletinen diskuterades. Medlemmar
annonserar gratis, och i mån av plats kan även bilder tas med.
• Viplistan och speciellt utlandsdelen av den diskuterades och i samband med det den
höga kostnaden för att skicka ut Bulletinen. Beslutades att listan skall gås igenom och
justeras. Hantering av hedersmedlemmar diskuterades också.
• Hemsidan behöver moderniseras. Tills vi har någon som kan göra det, underhåller
Ingvar fortsatt hemsidan så att den är uppdaterad.

•
•

Frågan om SSK- medlemmar kan anslutas till SMC via SSK kom upp. Kerstin Öhman
åtog sig att kontrollera med SMC vad som gäller.
Ingvar Nilsson tog ånyo upp att i samband med att SSK köpt domänen
www.sidvagn.se har klubben tillgång till obegränsat antal e-postadresser. Förfrågan
skall gå ut till föreningens medlemmar om de är intresserade av att få en e-postadress:
förnamn.efternamn@sidvagn.se

16. Mötets avslutande
Hans Hallström avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

Kerstin Öhman

Hans Hallström

Justeras
Kerstin Nilsson

Anita Rundblad

