Protokoll fört vid Svenska Sidvagnsklubben
SVEA:s årsmöte 2010-06-19
§1

Årsmötets öppnande:
Ordförande Hans Hallström hälsade samtliga närvarande välkomna och öppnade årsmötet.

§2

Val av ordförande samt protokollförare för årsmötet:
Till mötesordförande valdes Hans Hallström och som protokollförare valdes Kjell-Ove Johansson.

§3

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst:
Mötesdeltagarna bekräftade att årsmötet utlysts i enlighet med stadgarnas paragraf 6.

§4

Val av två justeringsmän och tillika rösträknare:
För protokollsjustering och rösträkning valdes Frank Nyström och Mats Ekarna.

§5

Upprättande av röstlängd:
Närvarande röstberättigade medlemmar var 9 st.

§6

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

§7

Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret:
Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2009-01-01 - 2009-12-31 lästes upp.
Jumbo-Run genomfördes i Lidköping.
2 mini-jumbo har genomförts i Halmstad, 1 i Laholm och 1 i Ulricehamn.
Hans Hallström har haft kontakt med SFRO.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§8

Föredragning av kassaberättelse för det gångna verksamhetsåret:
Styrelsens kassarapport för perioden 2009-01-01 - 2009-12-31 lästes upp, godkändes och lades
till handlingarna. Vid tiden för årsmötet är tillgångarna 68.206:30 kr.

§9

Föredragning av revisorernas berättelse:
Revisionen är inte slutförd vid årsmötet. Jumbo Run revision är dock slutförd.
Sidvagnsklubbens räkenskaper och räkenskaperna för Jumbo Run för perioden 2009-01-01 – 2009-12-31
lästes upp och lades till handlingarna.

§10

Beslut om den avgående styrelsens ansvarsfrihet:
Med utgångspunkt från ovanstående beslutade årsmötet att enhälligt bevilja den avgående styrelsen
full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§11

Behandling av styrelsens propositioner:
Styrelsen har inte lagt någon proposition till årsmötet 2010.

§12

Behandling av motioner inkomna till styrelsen före den 1 april:
Ingen motion har inkommit.

§13a

Handlingsprogram för det nästkommande verksamhetsåret:
Jumbo-Run i Sverige kommer att genomföras i Mölndal i augusti 2010. Planering för 2011 pågår.
Nästa årsmöte skall hållas helgen före midsommar 2011. Platsen blir MC-campingen i Bankeryd.
Kjell-Ove bokar samt inför arrangemanget i SMC-Kalendern.

§13b

Budgetförslag för det nästkommande räkenskapsåret:
Kostnaden för nästa år beräknas bli samma som förra året. Budgetförslaget godkändes av årsmötet.

§14a

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

§14b

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

§15

Val av ordförande på 1 år:
Hans Hallström valdes till ordförande på 1 år.

§16

Val av kassör på 2 år:
Månika Sager valdes till kassör på 2 år.

§17

Val av en övrig styrelseledamot på 2 år:
Jonas Jansson valdes till styrelseledamot på 2 år.

§18

Val av två suppleanter på vardera 1 år:
Inga suppleanter valdes.

§19

Val av ansvarig för Jumbo Run på 1 år:
Ingvar Nilsson omvaldes som Jumbo Run ansvarig.

§20

Val till andra ansvarsområden om årsmötet så önskar på 1 år:
Redaktör för Sidvagnen:
Webmaster:
Medlemsregistrator:
SMC kontakt:
Utlandskontakt:
Teknisk rådgivare:

Till redaktör omvaldes Jonas Jansson.
Till webmaster valdes Månika Sager.
Till medlemsregistrator valdes Månika Sager.
Till SMC kontakt omvaldes Kjell-Ove Johansson.
Till utlandskontakt omvaldes Roger Rundblad.
Till teknisk rådgivare omvaldes Hans Hallström.

§21

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

§22

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

§23

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

§24

Val av två valberedare på vardera 1 år, varav den förstvalda är sammankallande:
Valberedarna avgår och inga nya valberedare finns tillgängliga varför posterna blir vakanta tills vidare.
Styrelsen skall försöka få fram nya valberedare senast till Jumbo Run.

§25

Skrivarpriset:
Skrivarpriset tilldelades i år Jonas Jansson.

§26

Övriga frågor. (beslut fattas ej under denna punkt):
Det är fortfarande problem med registreringsbesiktning av dragkrokar. För närvarande är det omöjligt att
registreringsbesiktiga dragkrokar. Arbete med detta problem kommer att fortsätta under verksamhetsåret.
Månika har startat en sidvagnsgrupp på Facebook. Medlemmar uppmanas att gå med.
Diskussion om utformning av nya tröjor, förslag på att utlysa en tävling på hemsidan.

§27

Årsmötet avslutas:
Hans Hallström tackade alla mötesdeltagare för visat intresse och engagemang.
Därmed avslutade Hans 2010 års årsmöte.
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