Protokoll fört vid Svenska Sidvagnsklubben SVEA:s konstituerande
styrelsemöte i Bankeryd den 17 juni 2006
Närvarande:
Lars Benjaminsson
Kerstin Öhman
Håkan Jönsson
Ingvar Nilsson
Hans Hallström
Lars Olausson
Sven-Erik Frisk

ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

Som framgår av rubriken heter klubben nu Svenska Sidvagnsklubben SVEA.
Ett resultat av ett årsmötesbeslut idag 2006-06-17, om sammanslagning mellan Sveriges två
rikstäckande sidvagnsklubbar Svenska sidvagnsklubben SSK och SidvagnsEntusiasterna
SVEA. Därmed finns för närvarande en rikstäckande sidvagnsklubb i Sverige.
§1 Öppning:
Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet.
§2 Dagordning:
§1) Öppning §2) Dagordning §3) Protokolljustering §4) Utse firmatecknare
§5) Tillgångar §6) Organisationsnummer §7) Kostnadsersättningar
§8) Medlemsregistrering på Internet §9) E-postadresser §10) Avslut
§3 Protokolljustering:
Mötet utsåg ordföranden att jämte sekreteraren justera protokollet
§4 Firmatecknare:
Styrelsen utsåg ordförande Lars Benjaminsson och kassör Kerstin Öhman
till att var och en för sig och oberoende av varandra, agera som firmatecknare
för Svenska sidvagnsklubben SVEA under verksamhetsåret 2006-2007.
§5 Tillgångar:
Styrelsen beslutade låta Svenska sidvagnsklubben SVEA överta Svenska sidvagnsklubben
SSK:s plusgironummer: 86 44 94-0, inklusive alla SSK:s tillgångar. Vidare får den avgående
kassören i SVEA, uppdraget att överföra alla SidvagnsEntusiasternas likvida medel till ovan
nämnda plusgiro, samt att därefter avsluta SidvagnsEntusiasternas plusgiro nr: 166 95 29-8.
§6 Organisationsnummer:
Mötets beslut: Svenska sidvagnsklubben SVEA övertar Svenska sidvagnsklubben SSK:s
organisationsnummer: 80 24 19-4972

§7 Kostnadsersättningar:
Styrelsen fick uppdraget av årsmötet att ta fram en kostnadsram för tiden fram till nästa
årsmöte. Mötet fastställde kostnadsramen till 10 000 kr.
Pengarna fördelas på ett senare styrelsemöte.
§8 Medlemsregistrering på Internet:
Styrelsen beslutade att inte lägga upp något medlemsregister på klubbens hemsida. Därmed
undanröjs arbetet med att begära in varje medlems godkännande enligt personuppgiftslagen.
§9 E-postadresser:
Beslut togs på att innehavare av särskilda befattningar inom SVEA ska ha e-postadress som
består av befattningsnamnet@sidvagn.se. Domänen har den nya klubben fått ärva efter SSK.
Exempel på särskilda befattningarna är: ordforande, kassor, sekreterare, jumbo-run och
teknik, för att här nämna några.
Övriga styrelsemedlemmar, och även andra medlemmar som så önskar får sitt namn framför,
till ex. musse.pigg@sidvagn.se. Ingvar Nilsson lägger upp adresser till styrelsen och andra
befattningshavare.
§10
Avslut:
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

Håkan Jönsson

Lars Benjaminsson

