Protokoll från årsmöte från Classic Chevrolet Wing Club 2010-10-30

1. Årsmötet öppnades
Gert Höglund hälsade alla välkomna.
2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
Ja.
3. Val av mötesordförande
Ove Lindberg valdes till mötesordförande.
4. Val av mötessekreterare
Ewa Höglund valdes till mötessekreterare.
5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
6. Justering av röstlängd/medlemslista
Röstlängd med närvarande medlemmar bifogas (bilaga 1).
7. Val av justerare och rösträknare för mötet
Gert Höglund och Inge Bäcklin valdes till justerare och rösträknare.
8. Genomgång och godkännande av förra årets mötesprotokoll
Årsmötet godkände föregående års mötesprotokoll.
9. Genomgång av verksamhetsberättelse 2009
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes av årsmötet.
10. Ekonomisk rapport, genomgång av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen gicks igenom och godkändes av årsmötet.
11. Genomgång av revisionsberättelse
Revisorn har godkänt bokslutet för 2009.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående år
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
13. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Inga förslag eller motioner har inkommit till årsmötet.
14. Val av styrelseledamöter
Dessa personer har valts till styrelseledamöter för 2010:
Ordförande:
Gert Höglund
(omval)
Kassör/webbmaster:
Lena Netterlöv
Sekreterare:
Ewa Höglund
(omval)

(omval)

Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:
Suppleant:

Sten-Åke Wetterström
Lasse Källström
Ove Lindberg
Stefan Appelgren
Björn Laursen
Inge Bäcklin

15. Val av revisor och en revisorsuppleant
Ordinarie:
Anki Källström
Suppleant:
Susanna Ståhlenberg

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)
(nyval)
(nyval)
(omval)
(omval)

16. Val av sammankallande samt en ledamot till valberedningen
Årsmötet gav i uppdrag till styrelsen att tillsätta en valberedning.
(Ove Lindberg åtar sig att kontakta Fredrik Juul och Åke Ryman).
17. Fastställande av medlemsavgift samt budget för kommande verksamhetsår
Årsmötet beslutade att låta medlemsavgiften vara oförändrad, 250 kr/år.
Budgeten för 2010 godkändes.
18. Övriga frågor
•

Ove Lindberg informerade om Wing-shoppen. Nytt i befintligt sortimentet är
knappar. Ove visade också bilder på en skjorta vi kan köpa in. En brodyrmall
måste dock tas fram.

•

De nya medlemskorten har fungerat bra. Årsmärket blir dock något större i
fortsättningen.

•

Beslutades att vi fortsätter att annonsera i bildtidningarna.

•

Ove Lindberg åker ner till Gullspång för att börja planera för Wing meet 2011.

•

Aktuellt medlemstal är 397, varav två hedersmedlemmar.

•

Årsmötet beslutade att en klubbtidning ska ut under första kvartalet 2011. Tanken
är att tidningen ska utkomma med 4 nummer per år. Gert, Björn och Lasse tar reda
på hur mycket en annonsplats i tidningen bör kosta. Gemensamt ska vi också leta
sponsorer till tidningen.

•

Frågan togs upp att vi behöver en ny träffgeneral. Ove kollar upp en eventuell
kandidat för detta.

•

Beslutades att klubben kommer att vara representerad på Power Västerås och
Wheels Barkarby även 2011.

•

Önskemål om att Gert skriver mer och oftare på hemsidan.

•

Bestämdes att vi ska ha en klubbfest ihop med årsmötet 2011, på en finlandsbåt.
Förslagsvis den 5 mars.
En festkommitté tillsattes, bestående av: Ove Lindberg, Anki, Anki Källström,

Lasse Källström och Björn Laursen. Festkommittén presenterar sitt förslag på
styrelsemötet den 16 januari.
•

Önskemål om en släpkärra för allt träffmaterial togs upp. Gert tar fram prisförslag.

•

Önskemål om ryggmärke med nya loggan samt collegetröjor togs upp. Ingenting
bestämdes.

•

Frågan om att vi bör kvalitetssäkra besiktningsförfarandet så att alla
besiktningsmän arbetar lika togs upp.

19. Mötet avlutades

Sekreterare:

Ewa Höglund

Justeras:

Gert Höglund

Inge Bäcklin

