
Protokoll fört vid SidvagnsEntusiasterna SVEA:s 
årsmöte i Bankeryd den 17 juni 2006

Årsmötet är upplagt i två delar. Helt i överensstämmelse med den tillfälliga 
stadgeparagraf 10:1, som antogs på SVEA:s extra årsmöte 2006 04 01

Del 1

Närvarande:  
Kjell-Ove Johansson, Lars Benjaminsson, Lars Olausson, Holger Lundahl, 
Sven-Erik & Hertha Frisk, Åke & Kathe Thorbjörnsson, Ulf Olofsson, Leif Härnvall, 
Kent Storm och Håkan Jönsson.

§1 Mötets öppnande:    
Årsmötet del 1 öppnas av ordförande Lars Benjaminsson, som hälsar de 
närvarande välkomna.

§2 Val av mötesledning:  
a)  Till mötesordförande valdes Lars Benjaminsson
b)  Till mötessekreterare valdes Håkan Jönsson

§3 Val av justeringsmän: 
Leif Härnvall och Holger Lundahl valdes till 
justeringsmän och tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera 
årsmötesprotokollet del 1.

§4 Upprättande av röstlängd:
12 personer deltog på mötet, varav 10 är röstberättigade

§5  Mötets utlysande:
Årsmötet ansågs enligt stadgarna vara behörigt utlyst.

§6  Dagordning:
Dagordningen godkändes enligt styrelsens förslag.

§7  Verksamhetsberättelse:
Lars Benjaminsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Denna godkändes 
och lades till handlingarna.

§8   Kassarapport:
I kassörens frånvaro gicks kassarapporten igenom av revisorn Kathy 
Thorbjörnsson, även denna godkändes och lades till handlingarna. 



§9 Revisionsberättelse:  
Även revisionsberättelsen lästes upp av Kathy Thorbjörnsson, och lades till 
handlingarna.

§10 Beslut om ansvarsfrihet:
Revisorerna hade ingen kritik mot kassörens eller övriga styrelsens sätt att leda 
klubben. Därmed rekommenderades därför mötet att ge den avgående styrelsen 
full och tacksam ansvarsfrihet, vilket mötet också enhälligt gjorde.

§11a
Motioner:
En motion från Håkan Jönsson har inkommit till styrelsen, mer än tre 
veckor före årsmötet som stadgarna föreskrivit. 
I motionen yrkar Håkan på att SVEA:s årsmöte 2006 beslutar om ett 
samgående mellan SVEA och SSK, så att vi får en gemensam klubb för 
sidvagnsintresserade i Sverige.
På styrelsens inrådan biföll årsmötet motionen.

§11b
Beslut om samgående:  
Årsmötet beslutade enhälligt att SidvagnsEntusiaserna SVEA går samman med 
Svenska sidvagnsklubben SSK, och bildar en gemensam rikstäckande 
sidvagnsklubb i Sverige.

§12 Avslut:
Lars Benjaminsson tackade mötesdeltagarna för visat intresse, och avslutade 
2006 års årsmöte del 1

Vid protokollet Mötesordförande  

Håkan Jönsson Lars Benjaminsson

Justeringsman Justeringsman

Leif Härnvall Holger Lundahl

Mötet återöppnas i del 2, tillsammans med SSK:s medlemmar, efter att SSK haft sitt 
årsmöte del 1.
Till del 2 väljs på nytt mötesordförande, protokollförare och justeringsmän.
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