
Protokoll fört vid Svenska Sidvagnsklubben SVEA:s 
konstituerande styrelsemöte i Hofterup den 14 juni 2014
Org.nr. 802419-4972

Närvarande:
Hans Hallström Ordförande
Kjell-Ove Johansson Sekreterare
Månika Sager Kassör
Jonas Jansson Ledamot
Roger Rundblad Ledamot

§1 Mötet öppnas:
Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Justering:
Mötet utsåg ordföranden att justera mötets protokoll.

§3 Kostnadsersättningar:
Månika redovisade skattemyndigheternas regler för kostnadsersättningar.
Efter genomgången beslutade styrelsen om generella kostnadsersättningar
för det nya verksamhetsåret.
Styrelsen:
Ordförande (Hans Hallström)    300 kr
Sekreterare (Kjell-Ove Johansson)    600 kr
Kassör (Månika Sager)    990 kr
Ledamot (Jonas Jansson)    300 kr
Ledamot (Roger Rundblad)    300 kr
Övriga ansvarsområden:
Redaktör ”Sidvagnen” (Jonas Jansson)    500 kr/nummer (1 nummer per år)
Webmaster (Patrik Karlsson)    990 kr
Jumbo-run ansvarig (Ingvar Nilsson)     990 kr
Summa ersättningar: 4 970 kr

Kassören skickar ut en förfrågan vilka ersättningar som önskas och därefter betalas 
ersättningarna ut.
Utöver generella kostnadsersättningar ersätts faktiska utlägg mot kvitto. 
Sammantaget får dock inte kostnaderna överstiga det av årsmötet fastställda taket på
10.000:- kr.

§4 Firmatecknare:
Styrelsen utsåg ordförande Hans Hallström och kassör Månika Sager att var för sig och
oberoende av varandra agera som firmatecknare för Svenska Sidvagnsklubben SVEA under 
verksamhetsåret 2014 – 2015, samt att disponera klubbens bankkonto och bankgiro 420-4251.
Att disponera plusgirot nr 489 85 83-2 för Jumbo-run utsågs Ingvar Nilsson.

§5 Utskick: Beslöts att sponsra ett utskick till alla sidvagnsägare runt Jumbo-run.

§6 Tidning: Beslöts att tidningen skall utkomma en gång per år och då under april månad.
Tidningen skall innehålla kallelse till årsmöte och Jumbo-run samt information om
övriga aktiviteter under sommaren. Aktuellt medlemsregister skall medfölja tidningen.

Konstituerande styrelsemöte med Svenska Sidvagns Klubben 2014-06-14.
Sida 1 av 2



§7 Nästa styrelsemöte:
Beslöts att hållas i samband med Jumbo-run i Höganäs.

§8 Årsmöte:
Nästa årsmöte hålls helgen före midsommar 2015. Plats är ännu ej bestämt.
Patrik skriver om detta på hemsidan och efterlyser förslag. 
Styrelsen tar upp frågan på styrelsemötet i Höganäs.

§9 Mötets avslutande:
Ordförande Hans Hallström avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet Ordförande

…………………………. ………………………...
Kjell-Ove Johansson Hans Hallström
Slåttervägen 45 Snödroppsvägen 10
312 32 Laholm 531 71 Vinninga
0430-166 11 0510-507 84
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