ÅRSMÖTE I SVENSKA SIDVAGNSKLUBBEN SVEA 2006-06-17
VMCK:s klubbstuga i Bankeryd
1. Årsmöte del 2 öppnas
Hans Hallström hälsade alla välkomna till fortsatt årsmöte.
2. Val av ordförande och protokollförare för mötet
Hans Hallström valdes till ordförande för mötet och Kerstin Öhman till protokollförare.
3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
Till detta valdes Ove Gustafsson och Holger Lundahl
4. Upprättande av röstlängd
Röstlängden upprättades efter listan över medlemmar vilka betalt medlemsavgiften för 2006 i
de två klubbarna Svenska Sidvagnsklubben och Sidvagnsentusiasterna SVEA och röstkort har
utfärdats på respektive årsmöte del 1. 23 medlemmar ansågs röstberättigade.
5. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes, bilaga 1
6. Behandling av motioner som kommit endera styrelsen tillhanda senast 3 veckor före
årsmötet.
En motion, bilaga 2, har inkommit från Håkan Jönsson vilken tar upp vikten av att den nya
sidvagnsklubben, vilken uppstått genom sammanslagningen av de två klubbarna Svenska
Sidvagnsklubben och Sidvagnsentusiasterna SVEA, marknadsförs utåt. En sammanslagning
av de båda klubbarnas tidning till nytt namn och uppdatering av hemsidorna samt att årsmötet
utser tidningsredaktör och WEB-master att genomföra detta.
Årsmötet biföll motionen och ansvariga för respektive område kommer att väljas senare på
årsmötet.
7a. Mötets bekräftelse på att SSK och SVEA nu är sammanslagna till en ny förening.
De båda klubbarna Svenska Sidvagnsklubben och Sidvagnsentusiasterna SVEA förklarades
enhälligt för sammanslagna.
7b. Fastställande av den nya föreningens namn och logotype
Mötet beslutade att den nya föreningens namn skall vara Svenska Sidvagnsklubben SVEA.
Förslag på klubbens nya logotype presenterades. Efter diskussioner framkom två förslag
1. att godkänna logotypen som den presenterades
2. att godkänna logotypen men förändra storleken på texten så att de båda
namnen, Svenska Sidvagnsklubben och SVEA, jämställs.
Efter omröstning framkom att majoriteten med 15 röster mot 7 röstat för förslag 2. Mötet gav
Håkan Jönsson och Ingvar Nilsson mandat att utarbeta ett nytt förslag på logotyp.
7c. Fastställande av den nya föreningens stadgar
Årsmötet godtog och fastställde stadgarna, bilaga 3, som dom presenterades.
Eventuella ändringar kan tas upp på nästa årsmöte. Föreslagna och genomröstade förändringar
av stadgarna börjar gälla omedelbart.

8. Handlingsprogram för verksamhetsåret 2006
Styrelsen redogjorde för klubbens aktiviteter det kommande året.
• Jumbo Run i Osby 11-13 augusti
• Fortsatt samarbete med Vägverket
• Körskola för SFROs besiktningsmän så att de får prova på och se olika
sidvagnsekipage.
• Höst Mini Jumbo i Falkenberg i september
• Vårträff helgen före midsommar 2007 och i samband med detta klubbens årsmöte.
• Gemensamma, löst hållna, resor tillsammans
9a. Fastställande av eventuella kostnadsersättningar
Frågan diskuterades och det framkom två olika förslag:
1. Inga ersättningar. Bara ersättning mot utläggskvitton
2. Årsmötet fastställer en ram inom vilken styrelsen själv, utifrån klubbens
ekonomi, fördelar ersättningarna
Frågan avgjordes genom rösträkning där förslag 2 vann med 12 röster mot 9. Leif Härnvall
reserverade sig mot förslaget.
9b. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2007
Även denna fråga diskuterades och det framkom två olika förslag
1. 200 kronor
2. 175 kronor
Förslag 1 vann med 12 röster mot 7 efter omröstning men rösträkning.
Frågan om stödmedlemmar diskuterades och årsmötet fann att det, i enlighet med stadgarna,
inte finns några hinder för den som vill stödja Svenska Sidvagnsklubben SVEA att göra det.
10. Val av ordförande
Lars Benjaminsson valdes till ordförande för Svenska Sidvagnsklubben SVEA för perioden 1
år
11. Val av kassör
Kerstin Öhman valdes till kassör för perioden 2 år
12. Val av sekreterare
Håkan Jönsson valdes till sekreterare för perioden 1 år
Kassör och sekreterare väljs vartannat år. Om endera avgår i förtid görs fyllnadsval fram till
nästa ordinarie val.
13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
Till övriga styrelseledamöter valdes
Ingvar Nilsson vald på 2 år
Hans Hallström vald på 1 år
Till styrelsesuppleanter valdes
Lars Olausson och Sven-Erik Frisk. Båda på 1 år
14. Val av ansvarig för Jumbo Run
Ingvar Nilsson valdes till detta för perioden 1 år

15. Val till andra ansvarsområden om årsmötet så önskar
Samtliga föreslagna valdes på 1 år
• Tidningsredaktör
Jonas Jansson
• WEB-master
Månika Sager
• Medlemsregistrator
Kerstin Öhman
• SMC-kontakt
Kjell-Ove Johansson
• Utlandskontakt
Roger Rundblad
• Tekniska rådgivare
Hans Hallström
Lars Olsen
16. Val av revisor för Svenska Sidvagnsklubben SVEA
Till revisor för 1 år valdes Kathy Torbjörnsson
17. Val av revisor för Jumbo Run
Till revisor för Jumbo Run för 1 år valdes Stefan Lundberg
18. Val av revisorssuppleanter för SSK-SVEA och Jumbo Run
För perioden 1 år valdes Hannele Olausson
19. Val av valberedare varav den först valda är sammankallande
För perioden 1 år valdes Holger Lundahl, sammankallande, och Åke Torbjörnsson.
20. Skrivarpriset
Årets skrivarpris gick till Bo Skoglar från Järfälla för ”Tjugo år försent” infört i Bulletin nr 3
2005.
21. Övriga frågor (Beslut fattas ej under denna punkt.)
• Bengt Nyberg önskade att den goda stämningen från årsmötet fortsätter spegla sig i
arbetet i klubben. Han uppmanade fler att ordna sidvagnsträffar eftersom det alls inte
är svårt.
• Ove Gustafsson uppmanade styrelsen att gå ut med en pressrelease om sammanslagningen av de två klubbarna.
• Ingvar Nilsson flaggade ännu en gång för årets Jumbo Run i Osby 11-13 augusti.
• Nästa års Jumbo Run går i Mölndal och Ingvar Nilsson önskar att någon eller några
medlemmar från Mölndal eller trakten däromkring kan agera mellanhand i kontakten
med FUB-avdelningen där och honom. Han har långt att åka och behöver en man på
plats helt enkelt. Intresserad tar kontakt med honom på ingvar.nilsson@sidvagn.se
22. Mötets avslutande
Hans Hallström avslutade mötet och tackade för allas uppmärksamhet och visat intresse.
Vid protokollet
Kerstin Öhman
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