Årsmötesprotokoll Wing Club 2015-03-08

1. Mötet öppnades av Gert Höglund
2. Röstlängden justerades. Alla närvarande har skrivit på närvarolistan. (Bilaga 1)
3. Kallelsen till årsmötet har skett enligt stadgarna och godkändes av årsmötet.
4. Till mötesordförande valdes Gert Höglund. Till mötessekreterare valdes Ewa Höglund.
5. Lasse Källström och Cronje Hellberg valdes till justeringsmän och rösträknare.
6. Genomgång av förra årets årsmötesprotokoll – protokollet godkändes av årsmötet.
Några kommentarer dock till föregående protokoll:
• Till-salu-bilar på hemsidan har det inte blivit något av pga. att Mats Lindström (Classic
Cars) inte ville betala annonsplats.
• Att förlägga årsmötet till Sundsvall blev för dyrt enligt den offert klubben fått ta del av
inför detta årsmöte.
• Forumet på hemsidan kommer att få leva kvar ett tag till.
• Medlemsansökan på Facebook har visat sig vara omöjligt att hantera och den
fråganläggs ner.
7. Verksamhetsberättelsen för 2014 lästes upp av Gert Höglund och godkändes av årsmötet.
(Bilaga 2)
8. Anki Källström gick igenom revisionen. (Bilaga 3)
9. Resultat- och balansräkningen för 2014 gicks igenom och godkändes. (Bilaga 4)
10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014.
11. Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit.

12. Valberedningens förslag till ny styrelse: sittande. Förslaget godkändes av årsmötet.
Styrelsen 2015 ser då ut så här:
Ordförande: Gert Höglund
Vice ordförande: Ove Lindberg
Sekreterare: Ewa Höglund
Kassör: Lena Netterlöv
Ledamot: Lars-Erik Källström
Ledamot: Margita Larsson
Ledamot: Micael Frykman
Suppleant: Inge Bäcklin
Suppleant: Björn Laursen
Valberedningen har till uppgift under 2015 att se över kandidater till ny styrelse 2016
eftersom både Gert, Lena och Ewa har meddelat att de inte ställer upp till omval 2016.
13. 2014 års revisorer omvaldes: Anki Källström (revisor) och Susanna Ståhlenberg
(revisorssuppleant).
14. 2014 års valberedning omvaldes: Anki Lindberg (sammankallande) och Mia Österholm
(ledamot).
15. Budgeten för 2015 gicks igenom och godkändes. (Bilaga 5)
16. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2016 ska vara oförändrad, d v s 300 kr/år.
17. Övriga frågor:
• Ove Lindberg informerade om en ny träff som är i planeringsstadiet. Träffen kommer att
hållas i Mariestad.
• Inge Bäcklin lyfte frågan om medlemsförmåner gällande våra bruksbilar. Han har
kontakt med AutoExperten och fick årsmötets gillande att gå vidare med detta.
• Gert Höglund lyfte frågan om ett nytt träfftält. Han har varit i kontakt med Proffstält och
fått en offert på ett tält, 4 x 6 meter, med två väggar. Priset, inkl. förvaringsväska och
klubblogga och text landar på 13479 kr. Årsmötet beslutade att köpa in detta tält.

18. Nästa årsmöte blir 5-6 mars 2016. Plats meddelas i kallelsen.
Vi kommer att gå ut i tidningen i två omgångar för att om möjligt få in förslag på alternativa
platser för årsmötet.
19. Mötet avslutades.
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