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Arsmötesprotokoll JärvsöSkoterklubb 2011-02-19

Plats: Kramstastugan vid Kramstatjärn, Järvsö

Närvarande: Börje Andersson, Per-Anders Söderberg, Mikael Weinberg, Magnus Högberg, Jens

Boivie, Lars Olsson, Peter Olsson, Lars Henriksson, Morgan Andren, Mikael Danhard, Peter Olsson,

Åke Frank, Joakim Andersson, Mats Olsson, Dennis Boivie, Fredrik Toresson, Gunnar Malmquist,

Margaretha Andersson, Ronny Johansson, Niclas Nygren, Erik Ohlsson, Roger Brytzer, Marc

Markusson.

§1
Upprop och fastställande av röstlängd. Närvarolistan beslutades att gälla som röstlängd.

§2
Annons om årsmötet i Ljusdals-Postens föreningsinfo den 7/2-2011, samt information på hemsidan

och på Facebook , varmed mötet beslutade att mötet var utlyst på vedertaget sätt.

§3
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.

§4
Mötet valde till årsmötets ordförande Ronny Johansson och

till årsmötets sekreterare Börje Andersson.

§5
Till justeringsmän av årsmötesprotokollet jämte ordförande valdes

Magnus Högberg och Per-Anders Söderberg.

§6
Verksamhetsberättelsen lästes igenom, vilket mötet beslutade att godkänna.

Kassören redogjorde för balans - och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret (2010).
Mötet beslutade att godkänna kassörens rapport. En stor kostnad är dock portokostnaden i samband

med utskick till medlemmarna, vilket är svårt att minska ned på trots att fler och fler
korrespondenser kan ske via mejl.

§7
Revisorernas rapport lästes upp. Mötet beslutade att godkänna rapporten.

§8
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för år 2010, vilket är den tid revisionen omfattar.
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§9
Aktivitetsgruppen: Har fått bra uppsving med bl.a. sponsorer, ny hems ida, "skruvgrupp" etc. Se

verksamhetsberättelsen.

§10
Stadgeändring: Förslag från den sittande styrelsen gällande att ändra verksamhets - och

bokföringsåret från nuvarande 1/1-31/12 till 1/7-30/6. Detta kommer att medföra att vi får hela
skotersäsongen (höst, vinter och vår) inom samma redovisningsperiod. Styrelsen föreslog även att ett
medlemsmöte ("stormöte") ska hållas under slutet av skotersäsongen, eX.vis slutet av april- början
av maj månad, där det gås igenom vad som varit bra och dåligt under säsongen. De åsikterna kan då
vara en grund för kommande verksamhetsplan och budget inför det föreslagna årsmötet i augusti

eller september månad. Mötet beslutade att enligt styrelsens förslag ändra stadgarna. Styrelsen fick i
uppdrag att ändra bokföringsåret redan detta år och bryta nuvarande den 30/6-2011. Det nya

bokföringsåret börjar den 1/7 2011. Styrelsen ska även planera ett medlemsmöte ("stormöte") i vår
samt ett kommande årsmöte i augusti - september 2011.

§11
Årsmötet beslutade att styrelsen fick i uppdrag att inom ramarna för ekonomin upprätta
verksamhetsplan och budget inför kommande verksamhetsår, med utgångspunkt från

medlemsmötet ("stormötet") i vår.

§12
Årsmötet valde Peter Olsson till klubbens ordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.

§13
Mötet valde följande styrelseledamöter för en tid av två år:

Margaretha Andersson (kassör)
Per-Anders Söderberg (styrelseledamot)

Övriga styrelseledamöter som sitter kvar i ett år till:
Börje Andersson (sekreterare)

Mikael Weinberg (styrelseledamot)

§14
Klubbens firmatecknare beslutades att vara Peter Olsson (ordf.), samt

Margaretha Andersson (kassör).
Firmatecknandet görs tillsammans eller var för sig.

§15
Mötet valde följande styrelsesuppleanter med fastställd turordning för en tid av ett år:

Magnus Högberg och Gunnar Malmquist.

§16
Mötet valde följande till valberedning med fastställd turordning för en tid av ett år:

Lars Henriksson (sammankallande) och Mats Olsson.
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§17
Mötet valde följande revisorer för en tid av ett år:

Anitha Olsson och Marcus Hasth.

§18
Fastställande av medlemsavgift för den nya säsongen 1/7-2011 till 30/6 2012:

Medlemsavgiften beslutades till 250 :-.

§19
Behandling av förslag från styrelsen eller förslag som inlämnats av medlem:

Inga förslag har inkommit.

§20
Övriga frågor dock ej med beslut av ekonomisk natur:

Den planerade utflykten lördagen den 12 mars 2011 beslutades att gå på "lill-sidan", d.v.s. neråt Nor-
hållet. Mikael Danhard håller i "sladd-gruppen" som fixar till lämplig ledtur och lämplig grill plats. Vi
samlas på Time (Statoil-macken) i Järvsö kl. 09.00 för gemensam färd. Skoterklubben kommer att

tillhandahålla hamburgare, korv och läsk till försäljning.

Gemensamma arbetsdagar kommer att tas fram för att fixa till broar, leder etc.

Styrelsen undersöker om vi ska ansluta oss till Snofed.

Mikael Danhard meddelade att det numera behövs en utbildad person i pedagogik, metodik och
kommunikation för den teoretiska delen i utbildningen av skoterkortet. Styrelsen kollar av detta.

§21
Årsmötet avslutades med att avtacka den avgående ordföranden Ronny Johansson.

~nan samt datorn

mötets ordförande

Protokollet justerat av:

2-y1A~~
';;:~nders SöderbergMagnus Högberg I 7
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