
Protokoll fört vid Svenska Sidvagnsklubben 
SVEA:s årsmöte 2008-06-14
§1 Årsmötets öppnande:

Ordförande Lars Benjaminsson hälsade samtliga närvarande välkomna och öppnade årsmötet.

§2 Val av ordförande samt protokollförare för årsmötet:
Till mötesordförande valdes Lars Benjaminsson och som protokollförare valdes Håkan Jönsson

§3 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst:
Mötesdeltagarna bekräftade att årsmötet utlysts i enighet stadgarnas paragraf 6

§4 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare:
För protokollsjustering och rösträkning valdes Jonas Jansson och Stefan Lundberg

§5 Godkännande av dagordningen:
Ett dagordningsförslag lästers upp, och godkändes.

§6 Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret:
Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2007-01-01 - 2007-12-31 lästes upp. 
Två tillägg gjordes; 1)  2007 års årsmöte  2)  höstminijumbot i Varberg.
En korrigering gjordes också angående felaktigt årtal för Jumbo Run.
Efter dessa ändringar godkändes verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna.

§7 Föredragning av kassaberättelse för det gångna verksamhetsåret:
Styrelsens kassarapport för perioden 2007-01-01 - 2007-12-31 lästes upp, godkändes och lades 
till handlingarna.

§8 Föredragning av revisorernas berättelse:
Revisionsberättelsen av Kathy Torbjörnsson, som granskat styrelsens arbete samt Svenska 
sidvagnsklubbens räkenskaper för perioden 2007-01-01 – 2007-12-31 lästes upp och lades till 
handlingarna.

Revisionsberättelsen av Stefan Lundberg, som granskat  räkenskaperna för Jumbo Run för 
perioden 2007-01-01 – 2007-12-31 lästes upp och lades till handlingarna.

§9 Beslut om den avgående styrelsens ansvarsfrihet:
På anmodan av revisorerna Kathy Torbjörnsson och Stefan Lundberg, beslutade årsmötet att 
enhälligt bevilja den avgående styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret.

§10 Behandling av styrelsens propositioner:
Styrelsen har inte lagt någon proposition till årsmötet 2008

§11 Behandling av motioner inkomna till styrelsen före de 1 april:
Inga motioner har inkommit till styrelsen

§12 Handlingsprogram för det nästkommande verksamhetsåret:
En handlingsplan för verksamhetsåret 2008 lästes upp.
Ett påpekande att fel stad angivits för Jumbo Run 2008. Det ska vara Lidköpng, och FUB Lidköping 
samt FUB Grästorp är medarrangörer.  Felaktigt stod det Mariestad i verksamhetsplanen.

Årsmötet beslutade stryka minijumbona och GWF:s inbjudan till midsommarfirande ur 
verksamhetsplanen, eftersom dessa aktiviteter inte bedrivs i SVEA:s regi, med dessa ändringar 
godkändes handlingsplanen.

§13 Budgetförslag för det nästkommande räkenskapsåret:
Styrelsen la fram ett budgetförslag som baserats på 135 medlemmar, och en årsavgift på 150kr.
Det skulle innebära en sänkning med 50kr. Budgetförslaget godkändes av årsmötet.

§14 Fastställande av kostnadsersättningar:
Årsmötet beslutade om ett tak för kostnadsersättningar på 10 000 kr för nästa verksamhetsår.

§15 Fastställande av medlemsavgifter:
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift på 200 kr, för nästkommande verksamhetsår.

§16 Val av ordförande på 1år:
Hans Hallström valdes till ordförande på 1 år

§17 Val av kassör på 2år:
Månika Sager valdes till kassör på 2år



§18 Val av sekreterare på 1år:       (Fyllnadsval)
Kjell-Ove Johansson valdes till sekreterare på 1år

§19a) Val av en övrig styrelseledamot på 2år:      (Hans Hallström valdes 2007 på två år)
Jonas Jansson valdes till styrelseledamot på 2år

§19b) Val av en övrig styrelseledamot på 1år:       (Fyllnadsval)
Roger Rundblad valdes till styrelseledamot på 1år.
Hans Hallström lämnar uppdraget för att istället anta ordförandeposten.

§20 Val av två suppleanter på vardera 1år:
Årsmötet beslutade att fortsättningsvis inte ha några suppleanter.
I väntan på stadgeändring lämnas suppleantposterna vakanta.

§21 Val av ansvarig för Jumbo Run på 1år:
Ingvar Nilsson omvaldes som Jumbo Run ansvarig. 
Ingvar önskar avträda posten, och ger därför valberedningen uppdraget att ta fram 
förslag på annan Jumbo Run ansvarig till nästa årsmöte.

§22 Val till andra ansvarsområden om årsmötet så önskar på 1år:

Redaktör för Sidvagnen:  Till redaktör omvaldes Jonas Jansson
Webbmaster: Till webbmaster valdes Månika Sager
Medlemsregistrator: Till medlemsregistrator valdes Månika Sager
SMC kontakt: Till SMC kontakt omvaldes Kjell-Ove Johansson
Utlandskontakt: Till utlandskontakt omvaldes Roger Rundblad
Teknisk rådgivare: Till teknisk rådgivare omvaldes Hans Hallström

§23 Val av revisor för Svenska sidvagnsklubben SVEA på 1år:
Till revisor för Svenska sidvagnsklubben omvaldes Kathy Torbjörnsson

§24 Val av revisor för Jumbo run på 1år:
Till revisor för Jumbo Run valdes Kathy Torbjörnsson

§25 Val av revisorsuppleant SVEA / Jumbo Run på 1år:
Till revisorsuppleant för Svenska sidvagnsklubben och Jumbo Run omvaldes Hannele Olausson

§26 Val av två valberedare på vardera 1år, varav den förstvalda är sammankallande:
Årsmötet valde först Stefan Lundberg och därefter Ingvar Nilsson

§26 Skrivarpriset:
Skrivarpriset tilldelades i år Jonas Jansson.

§28 Övriga frågor.  (beslut fattas ej under denna punkt):
Jonas Jansson meddelar att formatet på klubbtidningen ”Sidvagnen” kommer att ändras till A5.

Federationen i England (ett sammanhållande organ för olika sidvagnsklubbar) fyller 50 år.

Det finns möjlighet att åka till England med DFDS Torlines fraktfärja. 10 personer och fordon kan 
åka med.

§29 Årsmötet avslutas:
Lars Benjaminsson tackade alla mötesdeltagare för visat intresse och engagemang.
Därmed avslutade Lars 2008 års årsmöte med att överlämna orförandeskapet till den nyvalde 
ordföranden Hans Hallström.

Vid protokollet Mötesordförande

Håkan Jönsson Lars Benjaminsson

Justeringsman Justeringsman

Jonas Jansson Stefan Lundberg


