Protokoll Årsmöte Sportvagnssällskapet i Jönköping

Tid: 2018-03-08 kl: 19.00
Plats: Huskvarna Folkets Park
1. Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes. Deltagande medlemmar är röstberättigade. Bilaga 1
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Kennet Ericson och till sekreterare Conny Månsson
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Magnus Schälin och Christer Adamson
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Årsmötet har utlysts på rätt sätt och i rätt tid
5. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes
6. a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Kjell Adelsund gick igenom verksamhetsberättelsen för 2017
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
Resultat och balansräkningen framlades av kassör Anders Claesson, godkändes och
lades till handlingarna
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- / räkenskapsåret
Revisionsberättelsen lästes av revisor Johan Lutgård, godkändes och lades till handlingarna
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid då revisionen avser
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
9. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen framlade ett förslag att höja medlemsavgiften till 300 kr/år från 1/1 2019.
350 kr vid inträde. Årsmötet beslutade enhälligt att följa styrelsens förslag.

10. (fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets- / räkenskapsåret) Verksamhetsplan för enligt program på hemsidan.
Årsmötesordförande Kennet läste upp den föreslagna verksamhetsplanen för 2018. Den har tidigare
varit utsänd via mail till samtliga medlemmar. Verksamhetsplanen godkändes av årsmötet.

Budgeten behandlas av den tillträdande styrelsen.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
En proposition har inkommit till årsmötet daterad 2018-02-14. Bilaga 2
Årsmötet beslutar enhälligt att följa Propositionen. Detta innebär att styrelseledamoten
Christer Royard,s mandat som styrelseledamot upphör omedelbart och ett år före
mandattidens utgång.
12. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av 1 år
Kjell Adelsund omvaldes till ordförande
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Conny Månsson och Peter Karlsson omvaldes till ledamöter.
Fyllnadsval av Dan Ericson på 1 år. Anders Claesson kvarstår 1 år.
c. 2 revisorer (jämte suppleanter) för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta
Johan Lutgård omvaldes för 1 år Björn Otterberg Nyval på 1 år.
d. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande
Kurt Bertilsson och Anders Lofthammar omvaldes till valberedning. Kurt ordförande.
e. beslut om val av ombud till SDF-möten ( och ev. andra möten där sällskapet har rätt att
representera med ombud )
Punkten behandlas av den tillträdande styrelsen
13. Övriga frågor
¤ Information om färdiga programpunkter och inbjudningar att deltaga i evenemang 2018
Se punkt 10. Verksamhetsplan.
14. Avslutning
Mötet tackar ordförande och styrelsen för bra arbete under det gångna verksamhetsåret. Även
Ordföranden tackar styrelsen för gott samarbete under året som gått. Han avslutar och tackar för
visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Ordförande Kjell Adelsund avtackade Kennet med en blomma och riktade sedan ett stort tack till revisor
Roy Karlson, som avgår efter lång tid i SSJ:s sällskap. Han avtackades med SSJ:s Hedersdiplom.
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