ÅRSMÖTE Veinge MCK, klubbstugan, 2004-03-07
1. Kenneth Hallberg hälsade välkomna och öppnade mötet
2. Klubbens verksamhet: Kenneth H uppmanade deltagarna att under några min tänka igenom
3 bra resp. 3 dåliga saker som berör klubben.
Uppkomna bra saker: ordna tävlingar, fin bana, sedan tomt. Vi behöver bli bättre på att
värva medlemmar, bättre på att utbilda funktionärer, bättre på att ta hand om presumtiva
medlemmar som besöker banan. Medlemsantalet har en sjunkande trend. Det är
förhållandevis många av våra medlemmar som har någon typ av licens i VMCK, även i
andra motorgrenar.
3. Val av mötesordförande: Kenneth H
4. Val av mötessekreterare: Oskar Kjellsson
5. Fastställande av dagordningen, mötet godkände denna
6. Fråga om mötets utlysande, mötet ansåg detta vara tillfylles.
7. Val av justeringsmän och rösträknare: Henrik Nilsson och Bengt-Arne Andersson.
8. Verksamhetsberättelse, lästes upp av Kenneth H.
9. Resultatberättelse, lästes upp av Lars-Åke Jonasson.
10. Revisionsberättelse, lästes upp av Lars-Åke J.
11. Styrelsens ansvarsfrihet, mötet tillstyrkte detta.
12. Medlemsavgift för 2005: Innevarande år, 2004, är årsavgift är 300:- för förare inkl. familj.
Mötet beslutande att årsavgiften för 2005 blir 300:13. Val av Ordförande: Oskar Kjellsson 1år
14. Val av Sekreterare: Patrik Bengtsson 2år
Ledamot: Henrik Nilsson 2 år
Sittande ledamöter: Johan Fagerström (1 år kvar), Thomas Bäckström (1 år kvar)
15. Styrelse suppleanter: Inga val aktuella.
Sittande ledamöter: Bengt-Arne A (1 år kvar), Håkan Nilsson (1 år kvar).
16. Val av revisorer samt suppleant, Alf Norman samt Rolf Tufvesson.
17. Val av förarrepresentanter, Henrik N och Per Gunnarsson.
18. Val av tävlingskommitté Jonas Andersson, Patrik B, Oskar K, Jan N, Tomas B
19. Val av miljöansvarig, Thomas B
20. Val av damsektion, Lila, Annika, Janet, Tina,
21. Ansvarig för cross skolan, Daniel Widell (sammankallande).
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22. Val av valberedning: Alf N, Kenneth H, Rolf T
23. Val av ansvariga för serier och cuper:
MX-syd – Inge ?, Skåneserien – Per G
24. Val av utbildningsansvarig, Oskar K
25. Under mötet valdes följande:
Banchef: Kalle Arnesson,
Fastighetsansvarig: Håkan N:
Materialförvaltare: Örjan Eriksson
26. Övriga frågor:
• Kent Nedrup undrade om det är någon utbildning för tränare i närtid? Mötet beslutade
att meddela Kent N när nästa tillfälle kommer och erbjuda honom en kurs plats.
• Lista med träningsansvariga behöver justeras, några faller bort och några tillförs. Ett
förslag med anknytning till detta är att anordna en träff alt. komihåg lista som
informerar om saker kring att vara träningsansvarig.
• Miljömattor säljes till medlemmar med licens i VMCK för 150kr, övriga betalar 200kr.
• Fråga, angående miljömatta. Krävs detta för enduro cyklar som är registrerade och man
kör dem till banan. Svar, alla som tränar/tävlar på klinteberg skall ha en miljömatta
under cykeln när den är uppställd i depån.
• Fråga, vad gäller vid träning och blandande av klasser. Svar 80cc och 125U får träna
tillsammans.
• Fråga: Skulle det vara intressant att försöka ordna en buss resa till någon SM tävling
under året. Styrelsen uppmuntrade förslaget, ta fram ett förslag på resa.
• Klubbmästerskap: Önskemål om planering av KM dagar redan nu, spridda under året,
t.ex. maj, juni, sep, okt.
27. Kenneth överlämnade den sista punkten till Oskar Kjellsson som avslutade mötet.
Vid protokollet

Justeras

____________________________
Oskar Kjellsson

_________________________________
Henrik Nilsson
Justeras
__________________________________
Bengt-Arne Andersson
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