06-02-12 Klubbstugan

Mötes protokoll
1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna, det är roligt att konstatera att så
många kom på vårt årsmöte.
2. Val av mötesordförande: Oskar Kjellsson
3. Val av mötessekreterare: Patrik Berg
4. Fastställande av dagordningen, mötet godkände denna
5. Fråga om mötets utlysande, mötet ansåg detta vara tillfylles.
6. Val av justeringsmän samt rösträknare: Anders Magnusson och Jimmy Berntsson.
7. Verksamhetsberättelse, lästes upp av Oskar Kjellsson. Denna bifogas till årsmötes
protokollet.
8. Resultatberättelse och balansräkning, lästes upp av Lars-Åke Jonasson. Denna bifogas till
årsmötes protokollet.
9. Revisionsberättelse, lästes upp av Lars-Åke Jonasson. Denna bifogas till årsmötes
protokollet.
10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet, detta tillstyrktes av mötesdeltagarna.
11. Medlemsavgift för 2007: Innevarande år, 2006, är årsavgift är 300:- för förare inkl. familj.
Mötet beslutande att årsavgiften för 2007 blir 300:12. Nyval av Ordförande: Henrik Nilsson 1år
13. Nyval av sekreterare: Helena Berntsson (2år)
Nyval av ledamot: Oskar Kjelsson (2år)
Sittande ledamöter: Thomas Bäckström 1 år (kvar), Kent-Inge Dahlgren 1 år (kvar)
14. Sittande styrelse suppleanter: Bengt-Arne Andersson 1 år (kvar) och Anders Magnusson
1 år (kvar).
15. Val av revisorer samt suppleant, Anders Magnusson samt suppleant Rolf Tufvesson.
16. Val av förarrepresentanter till styrelsen, Per Gunnarsson.
17. Val av tävlingskommitté Oskar Kjellsson, Jimmie Berntsson, Tomas Bäckström, Patrik
Berg samt Lars-Åke Jonasson
18. Val av miljöansvarig, Thomas Bäckström
19. Val av damsektion, Liala, Annika, Janet.
20. Ansvarig för cross skolan, Jonas Dahlgren med hjälp av Daniel Widell.
21. Val av valberedning: Bengt Bengtsson och Rolf Tuvesson
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22. Val av ansvariga för serier och cuper,
Skåneserien/Nilssons Motor Cup– Per Gunnarsson,
MX-syd – Anders Magnusson (tillsvidare) eller Kent Nedrup om dom skall köra cupen.
23. Val av utbildningsansvarig, Oskar Kjellsson
24. Under mötet valdes följande:
Banchef: Kalle Arnesson,
Fastighetsansvarig: Håkan Nilsson
Materialförvaltare: Öppet tillsvidare, förslag på Henry Eldehage som har anmält intresse av
att hjälpa till i klubben.
25. Övriga frågor:
• Medlems information:
Ny modell för medlemsavgift och träningsavgift, klubben behöver få mer hjälp av
medlemmarna vid diverse arbeten och förberedelser. Därför har en modell med möjlighet
till återbetalning tagits fram. Medlems avgift är 300:- per år och familj, då kostar det 100:per gång att träna på stora banan samt 50 :- per gång på lilla banan. Det går även att köpa
ett medlemskort inkl. träningskort för 900:- per år och familj, då tränar men utan kostnad
på Klinteberg. Sedan finns det en hel del saker som behövs göras på Klinteberg, sköta
byggnaderna (måla, byta fönster, byta fasad brädor, m.m.), underhålla banorna, vara
funktionär på tävlingar, vara träningsansvarig, m.m., den medlem/familj som under året
ställer upp vid 6 tillfällen får tillbaka 800:- i premie från klubben vid årsmötet.
• Per G,
Skall vi (VMCK) köra Skånemotion tävling i år. Svaret är JA, Per G och Henrik N
återkommer med förslag på datum.
26. Oskar Kjellsson informerade om att nu blir det kaffe och kaka följt av prisutdelning och
förklarade årsmötet avslutat.
Vid protokollet

Justeras

____________________________
Patrik Berg

_________________________________
Anders Magnusson
Justeras
__________________________________
Jimmie Berntsson
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