Protokoll från årsmöte Classic Chevrolet Wing Club 2012-03-04
Årsmötet öppnades och Gert Höglund hälsade alla välkomna.
1. Justering av röstlängd/medlemslista
Röstlängd med närvarande medlemmar bifogas (bilaga 1).
2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
Ja.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Inge ”Fritte” Bäcklin valdes till mötesordförande och Ewa Höglund valdes till
mötessekreterare.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Mattias Odén och Anki Lindberg valdes till justerare och rösträknare.
5. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll
Årsmötet godkände föregående års mötesprotokoll.
6. Föredragning och godkännande av styrelsen verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes av årsmötet (bilaga 2).
7. Genomgång av revisorernas berättelse
Revisorn har godkänt bokslutet för 2011 (bilaga 3).
8. Fastställande av resultat och balansräkning
Resultat- och balansräkningen gicks igenom och godkändes av årsmötet (bilaga 4).
9. Fråga om ansvarsfrihet av styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
Inga förslag eller motioner har inkommit till årsmötet.
11. Val av styrelseledamöter
Ordförande:
Kassör/webbmaster:
Sekreterare:
Ledamot/Vice ordförande:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot/Träffsamordnare:
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Lena Netterlöv
Ewa Höglund
Ove Lindberg
Sten-Åke Wetterström
Lasse Källström
Stefan Appelgren
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(omval till 2014)
(omval till 2014)
(omval till 2013)
(omval till 2013)
(omval till 2013)
(omval till 2013)
(omval till 2013)
(omval till 2013)
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Suppleant:
Suppleant:

Björn Laursen
Inge Bäcklin

(omval till 2014)
(omval till 2014)

Anki Källström
Susanna Ståhlenberg

(omval till 2013)
(omval till 2014)

Mattias Odén
Anki Lindberg

(omval till 2013)
(omval till 2013)

12. Val av revisorer
Ordinarie:
Suppleant:
13. Val av ledamöter i valberedning
Sammankallande:
Ledamot:

14. Fastställande av medlemsavgift samt budget för kommande verksamhetsår
Årsmötet beslutade att låta medlemsavgiften vara oförändrad, 250 kr/år.
Budgeten för 2012 godkändes (bilaga 5).
15. Övriga frågor
•

Klubbshop
Förslag har kommit på att ta fram en collegetröja. Lasse Källström kollar om det går att ta
fram via samma kontakt som tillhandahåller jackor och västar och återkopplar till
styrelsen.

•

Tidningen
Ove Lindberg presenterade ”Tech articles” som Leif Björk i Falun fått tillstånd att
använda. Dessa tekniska artiklar åtar sig Leif att översätta och redigera för att passa i
Wing Magazine. Årsmötet var intresserat att få in dessa i tidningen.
Janne Andersson har börjat importera bilrutor och frågan har ställts till om han ska kunna
annonsera detta i Wing Magazine. Ove tar reda på mer, bl.a. kvalitet på dessa rutor, och
återkopplar till styrelsen som får besluta om detta ska annonseras via hemsidan,
mailmotorn eller tidningen.
Tidningen bör ha mer info om kommande träffar och Gert vill fortfarande ha en sida för
”köp och sälj”.

•

Intresse har kommit från Australien att starta upp Wing Club där. Ove håller kontakt ang.
detta.

16. Aktivitetsbidrag
Margita Larsson har kollat upp detta med aktivitetsbidrag och kan konstatera att det blivit
dubbelt så mycket administration runt detta samtidigt som det blivit mindre pengar att hämta.
Årsmötet beslutade lägga denna fråga till handlingarna.
17. Gullspång / Wingträff
•

Gullspång
Ove har varit på ett första möte i Gullspång inför Wingmeet 2012. Förra året krockade
Wingmeet med en annan lokal festival, för att undvika detta i år igen beslutade årsmötet
att Wingmeet flyttar till vecka 33 (17-19 augusti).
Gert skickar snarast in ansökan om tillstånd.
Förra årets Wingmeet gick med förlust, vilket inte får upprepas. För att hålla kostnaderna
nere har kontakt tagits med en lokal dansgrupp som kan stå för både musik och
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underhållning på scen, i stället för att betala ett liveband. Ove har fortsatt kontakt med
dem för att se hur samarbetet skulle kunna se ut.
Förslag kom även på att ha någon form av lotteri på inträdesbiljetterna för att få fler
besökare att verkligen betala inträde.
Mattias vädjar efter fler frivilliga som kan hjälpa till på plats inför träffen.
•

Klubbens sponsring vid träffar
Margita har fått förfrågningar hur klubben kan sponsra vid olika träffar. Årsmötet
beslutade att klubben kan sponsra med upp till 3000 kr för lite förtäring till medlemmarna
beroende på hur stor träff det är. Antingen kan träffansvarige lägga ut pengar och skicka
in kvitton för att få ersättning från klubben, eller så kan man begära ett förskott.
Om träffen däremot ordnas i eget syfte sponsrar inte klubben med något, inte mer än att
klubben ersätter för rena omkostnader såsom t ex frakt av flagga, pennor och
värvningskort.

•

Margita presenterade de träffar Wing Club kommer att finnas representerade på:
19 maj

Bengtsfors, Late Great Chevy Show
ansv. Jan Gustavsson, medlem 146

25 maj

Kaxås, Östersund, Svea Park Nostalgia night
ansv. Bo Svedberg, medlem 438 och Sune Sjöström, medlem 74

15-17 juni

Tallin, Classic Car Cruise Parade
ansv. Ove Lindberg, medlem 77

5-7 juli

Västerås, Power meet
ansv. Gert Höglund, medlem 1
Årsmötet beslutade att vi även i år finns med husvagn och flagga ute på
fältet, och inte på klubbparkeringen. Dock måste vi ha folk vid insläppen
så vi kan dela ut ”kaffebiljetter” till våra medlemmar så vi ändå fångar upp
dem och kan bjuda på lite fika vid husvagnen.

13-14 juli

Sundsvall, Classic Car Festival
ansv. Mikael Frykman, medlem 213
13 juli är det ett evenemang endast för medlemmar (mer info
kommer). 14 juli är det Classic Car festival.

14 juli

Jokkmokks motorfestival och cruising
ansv. Glenn Skogh, medlem 429
Detta är en tredagarsträff. Wingclub träffas lördag kl 11.00 och det
blir cruising kl 18.00. Mer info finns på facebook.

21-28 juli

Lycksele, Motorveckan i Lycksele
ansv. Fredrik Juul, medlem 163

1 augusti

Rättvik, Classic Car Week
ansv. Kalle Jansson, medlem 5

11 augusti

Älvdalen
ansv. Lennart och Lena Wikberg, medlem 44
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•

Övrigt om träffar
Margita har varit i kontakt med Mats Hansson, medlem 222, som meddelar att det blir
tisdagsträffar i hans hemtrakter dit alla Wingmedlemmar är välkomna.
Wheels i Barkarby är nedlagt. Träffen kommer att flytta till Hågelbyparken den 4 augusti.
Årsmötet beslutar att vi ligger lågt i år för att kolla av hur denna träff utvecklar sig för att
se om det är något att satsa på till nästa år.
Klubben har fått förfrågan att vara med vid USA State Fair på Tierps arena 3-5 juli. Ove
kollar vidare vad detta innebär och återkommer via hemsidan och/eller mail.
Under våren kommer Gert och Ewa att besöka Ander Svensson, medlem 418, och hans
Camp Grinsby för att se om det är möjligt att lägga en träff hos honom.
Två lokala motorklubbar i Gullspång kör ett evenemang i Skagersbrunn i september. Inför
2013 finns planer på att flytta ihop detta med Wingmeet på Göta holme. Beslut om detta
tas på styrelsemöte.

18. Nästa årsmöte
Nästa årsmöte kommer att ske 3 mars 2013. Beslutades att var och en då kommer att få boka
sin biljett själv, men att klubben ordnar med konferensrum och säkerställer att alla sitter
tillsammans vid måltiderna. Mer info kommer i god tid innan årsmötet.
Mötet avslutades.

Sekreterare:

Ewa Höglund

Justeras:

Anki Lindberg
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