Protokoll fört vid Svenska Sidvagnsklubben SVEA:s
konstituerande styrelsemöte i Falkenberg den 26 maj 2018
Org.nr. 802419-4972
Närvarande:
Hans Hallström
Kjell-Ove Johansson
Månika Sager
Ingvar Nilsson
Dieter Brolund
Holger Lundahl

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant

§1

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

§2

Dagordningen:
Dagordningen godkändes.

§3

Justering:
Mötet beslutade att Månika Sager justerar protokollet jämte sekreteraren och ordförande.

§4

Kostnadsersättningar:
Styrelsen beslutade 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 (Dieter Brolund)
300 kr
Ledamot (Ingvar Nilsson)
300 kr
Suppleant ( Patrik Karlsson)
200 kr
Suppleant ( Holger Lundahl)
200 kr
Övriga ansvarsområden:
Redaktör ”Sidvagnen” (Månika Sager)
500 kr/nummer (2 nummer per år)
Webmaster (Patrik Karlsson)
990 kr
Jumbo-run ansvarig (Patrik Karlsson)
700 kr
Facebookansvarig (Månika Sager)
300 kr
Summa ersättningar:
5 880 kr
Kassören meddelas vilket konto som ersättningarna skall skickas till.
Ersättningarna betalas ut i slutet av verksamhetsåret.
Utöver generella kostnadsersättningar ersätts faktiska utlägg mot kvitto.
Sammantaget får dock inte kostnaderna överstiga det av årsmötet fastställda taket på
10.000:- kr.

§5

Firmatecknare:
Styrelsen utsåg ordförande Hans Hallström xxxxxx-xxxx och kassör Månika Sager xxxxxx-xxxx
att var för sig och oberoende av varandra agera som firmatecknare för Svenska Sidvagnsklubben
SVEA under tiden fram till årsmötet 2019, samt att disponera klubbens bankkonto
9022.38.108.10 och bankgiro 420-4251 samt kontot på SBAB nr 92523932776.
Att disponera plusgirot nr 489 85 83-2 för Jumbo-run utsågs Patrik Karlsson xxxxxx-xxxx
och Ingvar Nilsson xxxxxx-xxxx var för sig och oberoende av varandra fram till årsmötet 2019.
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§6

Tidning:
Beslöts att tidningen skall utkomma två gånger per år.
Tidningens höstutgåva skall innehålla inbetalningskort för medlemsavgift.
Tidningens vårutgåva skall innehålla kallelse till årsmöte och Jumbo-run samt information om
övriga aktiviteter under sommaren. Aktuellt medlemsregister skall medfölja vårutgåvan.
Kallelse till årsmötet skrivs av sekreteraren.
Kallelse till Jumbo-run skrivs av Jumbo-run-ansvarig.
Ordförande skall skriva en ordförandespalt i varje utgåva.

§7

Stadgeändring:
Ingvar Nilsson utarbetar ett förslag till stadgeändring som skall innehålla flyttning av punkten
budgetförslag att komma efter punkterna medlemsavgifter samt kostnadsersättningar.
Dessutom skall sista dag för inlämnande av motioner till årsmötet ändras till 15 mars.
Detta för att kunna publicera motioner i tidningen före årsmötet.

§8

Verksamhet:
Beslutades att genomföra nästa årsmöte på samma plats i Falkenberg den 2019-05-25.
Nästa styrelsemöte hålls i samband med Jumbo-run i Virserum 2018-08-11.
Beslutades att ge 1500:- kr till Loiterer MC för att de upplåter plats för årsmöte
samt håller öppet med servering under årsmöteshelgen.

§9

Övrigt:
Axel Drerup säljer tröjor som han får marknadsföra genom klubben.
Även Clas von Feilitzen säljer tröjor genom klubben.
För att alla i styrelsen skall kunna vara informerade om vad som pågår skall
mail som berör klubbens verksamhet skickas till samtliga i styrelsen.
Av samma anledning skall sådan mail besvaras till samtliga så att alla får se svaren.

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

Vid protokollet

Ordförande

………………………….
Kjell-Ove Johansson

………………………...
Hans Hallström

Justeras
………………………….
Månika Sager
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