Protokoll fört vid SVEA styrelsemöte den 14 januari 2006
Närvarande från styrelsen:
Lars Benjaminsson
Eva-Lotta Benjaminsson
Håkan Jönsson
Lars Olausson
Thomas Sager
Åke Torbjörnsson

ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
suppleant

Inbjudna från SSK: Hans Hallström, Ingvar Nilsson och Stefan Lundberg
Övriga närvarande: Ankie och Holger Lundahl samt Maria Jönsson
§1 Öppning: Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet.
§2 Dagordning: §1) Öppning §2) Dagordning §3) Sammanslagning SVEA-SSK §4)
Extra årsmöte §5) Stadgeändringar §6) Minijumbo jubiléum §7 Övriga frågor §8 Avslut
Dagordningen antogs enligt förslaget

§3 Diskutera förutsättningar för sammanslagning SVEA-SSK:
Samtliga närvarande har en positiv syn på sammanslagning mellan det två rikstäckande
sidvagnsföreningarna SVEA och SSK. Det råder även enighet om att en sammanslagning
är nödvändig, för att på sikt jämte SMC kunna tillvarata sidvagnsåkarnas intressen i
Sverige.
Styrelsen utsåg Håkan Jönsson att tillsammans med SSK:s representant sammanställa
ett förslag till stadgar för den sammanslagna föreningen.
Ett namnförslag på den sammanslagna föreningen är ”Svenska sidvagnsklubben SVEA”.
Det är ett namn som markerar att det rör sig om en sammanslagning, inte att en av
föreningarna ”tar över” den andra. Namnet passar också för Jumbo Run:s fortsatta
kontakter med sponsorer och fonder.
Inför en sammanslagning beslutades i enighet med SSK:s närvarande representanter,
att SVEA och SSK håller sina ordinarie årsmöten 2006 tillsammans. Förslag om tid och
plats: Bankeryd lördagen den 2006-06-17 kl. 1600. Bokas av SSK.
För att förbereda detta beslutades att SVEA håller ett extra årsmöte den 1 april.

§4 Extra årsmöte
a) Tid & plats: Skrea motell lördagen den 1 april 2006 kl. 1300. Holger Lundahl
b)
1)

2)
3)
4)

bokar.
Punkter på dagordningen:
Beslut om att SVEA verkar för en sammanslagning mellan Sidvagnsentusiasterna
SVEA och Svenska Sidvagnsklubben SSK.
Beslut om att förlägga SVEA:s ordinarie årsmöte 2006 till den 17:e juni
Antagande av stadgeändringar som medger att SVEA håller ordinarie årsmöte i
juni, samt möjliggör en sammanslagning av föreningarna SVEA och SSK.
Beslut om att bryta räkenskapsåret 2006 den 06 05 31.

Sekreteraren skickar ut kallelse om extra årsmötet till samtliga SVEA-medlemmar i
slutet av februari. Vidare tar Håkan kontakt med webbmaster Thomas Whinberg, för
att informera honom om styrelsens beslut, samt införande av extra årsmöteskallelse
även på SVEA:s hemsida.

§5 Stadgeändringar: Lars Benjaminsson och Håkan Jönsson utarbetar erforderligt
stadgeändringsförslag inför det extra årsmötet.
§6 Minijumbo 20 år-juiléum:
Minijumbot i Halmstad körs i år för 20:e året i rad.
Holgrarna Lundahl och Christiansson med respektive, samt fam. Benjaminsson arbetar
intensivt med alla förberedelser, och har läget under kontroll.
Pengar från SVEA:s kassa beviljades på förra årsmötet, därtill har
Ingvar Nilsson varit behjälplig med ansökan om medel ur välgörenhetsfonder.
Mötet beslutade att i samband med minijumbot avtacka Kjell-Ove Johansson, han avgick
på årsmötet 2005, från posten som SVEA:s ordförande.
Kjell-Ove har varit ordförande sedan föreningen startades 1998.
Utöver avtackningspresent, beslutades att K-O får behålla ordförandeklubban som en
minnessouvenir.

§7 Övriga frågor: Håkan visade ett förslag på layout till medlemskort för utskick till
nya medlemmar, och mötesdeltagarna hade inget att invända mot förslaget.

§8 Avslut: Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet:

Ordförande:

Håkan Jönsson

Lars Benjaminsson

