ÅRSMÖTE I SVENSKA SIDVAGNSKLUBBEN 2006-06-17
VMCK:s klubbstuga i Bankeryd
Årsmötet delas upp i två delar, del ett för SSK:s medlemmar och del två för både SSK och
Sidvagnsentusiasterna SVEA förutsatt att SSK på sitt årsmöte beslutar att klubbarna skall slås
samman till en klubb.
1. Mötets öppnande
SSKs ordförande Hans Hallström hälsade alla välkomna till 2006-års årsmöte.
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. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötet ansågs ha blivit behörigen utlyst.
5. Godkännande av dagordning
Dagordningen, bilaga 1, godkändes
6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
Till detta valdes Ove Gustafsson och Holger Lundahl
7. Upprättande av röstlängd
Röstlängden upprättades efter listan över medlemmar vilka betalt medlemsavgiften för 2006
och röstkort utfärdades. 18 betalande medlemmar deltog i mötet
8a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret
Styrelsen redogjorde för SSKs aktiviteter för 2005.
• Vägverket har beslutat att en icke ombyggd motorcykel med monterad sidvagns skall
betraktas som ombyggd och gett SFRO rätten att besiktiga ekipagen. I samband med
detta, jobbar Hans Hallström på att ge SFRO:s besiktningsmän möjlighet att delta i en
”körskola” och prova olika typer av ekipage.
• 4 nummer av Bulletinen har kommit ut
• Jumbo Run kördes i Lidköping. Det har även körts MiniJumbon
• Två styrelsemöten har hållits dels det konstituerande i samband med föregående
årsmöte och dels ett i samband med Jumbo Run. För övrigt har även informella möten
hållits via telefon och e-post.
• Ett extra årsmöte hölls i VMCK:s klubblokal i Bankeryd
8b. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
Kassarapporten genomgicks och lades till handlingarna
9. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen/arbetsgruppen
Styrelsen/arbetsgruppen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

11a. Behandling av motioner angående samgåendet mellan SSK och Svea
En motion, bilaga 2, har inkommit från styrelsen vilken förordar samgående mellan Svenska
Sidvagnsklubben och Sidvagnsentusiasterna SVEA. Motionen lästes upp och frågan
diskuterades
11b. Eventuellt beslut om samgående
Mötet beslutade enhälligt att bifalla motionen om samgående mellan Svenska
Sidvagnsklubben och Sidvagnsentusiasterna SVEA
12. Årsmöte dels 1 avslutas
Hans Hallström avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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