Årsmöte 2008-02-10
Det var ca 40 närvarande på mötet.
1. Ordförande Henrik Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Mötesordförande
Henrik Nilsson
3. Mötessekreterare
Anna Berntsson
4. Fastställande av dagordning
Ja
5. Fråga om mötets utlysande
Ja
6. Val av justeringsmän och rösträknare
Jonas Berntsson och Roger Berntsson
7. Föredragande av versamhetsberättelse för 2007
Versamhetsberättelsen läses upp av ordföranden.
Verkamhetsberättelsen finns att läsa i sin helhet i bilaga 1.
8. Resultat och balansräkning för 2007
Läses upp av Lars-Åke Jonasson.
9. Föredragande av revisionsberättelse 2007
Läses upp av Lars-Åke Jonasson. Finns att läsas i bilaga 2.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ja
11. Fastställande av medlemsavgiften 2009
Medlemsavgiften höjs med 100 kronor till 400 kronor.Träningskort 700 kronor.
Träningskort kan endast köpas om man betalar in medlemsavgiften.
12. Val av ordförande 1 år
Henrik Nilsson
13. Val av sekreterare 2år
Anna Berntsson
14. Val av styrelseledamot 2år
Katarina Karlsson
15. Val av revisor samt suppleant
Sven-Inge Svensson, Patrik Carlsson
16. Val av förarrepresentant
Per Gunnarsson
17. Val av tävlingskommite´
Jonas Berntsson, Thomas Bäckström, Lars-Åke Jonasson
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18. Val av miljöansvarig
Thomas Bäckström
19. Val av kioskansvarig
Helen Berntsson
20. Val av ansvarig crosskola
Niklas Bengtsson, Jonas Berntsson, Peter Johannesson, Fredrik Gustavsson
21. Val av valberedning
Jimmy Berntsson, Jonas Berntsson
22. Val av asvariga till serier och cuper
Mx-Syd- Niklas Bengtsson, Nilssons Motor Cup- Per Gunnarsson
23. Val av utbildningsansvarig
Oscar Kjellsson
24. Val av ban-, fastighets och materialchefer
Banchef- Peter Johannesson
Fastighet och materialchef- Henry Eldhage
25. Övriga frågor
Det skrevs upp vilka som kan vara tränings och kioskansvariga fram till
vårtävlingen. Alla helger blev bemannade.
Förslag kom upp att ha klubbmästerskap oftare ev. 3ggr på våren och
3 ggr på hösten. Henrik kollar upp detta.
För att köra KM måste man vara medlem i klubben pga försäkringen,
styrelsen tar ställning till avgift om man tex. bara kör på hösten.
Är man träningsansvarig måste man se till att kiosken alltid är bemannad,
det kom upp på förslag att skaffa ett värdeskåp till kiosken så vi inte har
pengar liggande i en låda.
Vi måste bli mer noga med att alla skriver in sig, betalar träningsavgift och
får en klisterlapp att sätta på motorcyklen.
Tisdagsträningen är planerad att börja den 8/4.
Listan för träningsansvarig under våren skickades runt.
Fredrik Gustavsson ordnar en startgrind till lilla banan.
Fredrik gick även igenom crosskolans program.
Det kommer även i år bli en "crosskola" för senior/motion, tränare
blir Patrik Berg.
Flaggvakts problemet togs upp, vi måste få ut fler flaggvakter på banan.
Beslut togs att träningsansvarig ansvarar för att alla hoppen (10st) är
är bemannade annars släpps inte förarna ut på banan.
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Det kommer finnas information om detta både i klubbstugan
och ute vid banan.
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Eventuellt kommer det att ordnas en bussresa till SM i Eksjö
den 20 april. Ca 20 st var intresserade på årsmötet.

Ett kontrakt har upprättats mellan VMCK och Vurpans vänner
vilket innebär att dom ställer upp med 10 st flaggvakter
under våra 3 tävlingsdagar mot att dom får anordna 2 st mopperace
på vår lilla bana. Sedan får dom även 50 kr/person o dag.
26. Mötets avslutande

Vid protokollet

________________________
Anna Berntsson
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___________________________
Henrik Nilsson
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