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Mötet öppnades av Gert Höglund
Röstlängden justerades. Alla närvarande har skrivit på närvarolistan.(Bilaga 1)
Kallelsen till årsmötet har skett enligt stadgarna och godkändes av årsmötet.
Till mötesordförande valdes Gert Höglund. Till mötessekreterare valdes Lena Netterlöv.
Lasse Källström och Ewa Höglund valdes till justeringsmän och rösträknare.
Genomgång av förra årets årsmötesprotokoll – protokollet godkändes av årsmötet.
Verksamhetsberättelsen för 2013 lästes upp av Gert Höglund och godkändes av
årsmötet.(Bilaga 2)
Anki Källström gick igenom revisionen. (Bilaga 3)
Resultat- och balansräkningen för 2013 gicks igenom och godkändes.(Bilaga 4)
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2013.
Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit.
Valberedningens förslag till ny styrelse: sittande. Förslaget godkändes av årsmötet. Styrelsen
2014 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
2013 års revisorer omvaldes: Anki Källström (revisor), Susanna Ståhlenberg
(revisorssuppleant).
2013 års valberedning omvaldes: Anki Lindberg (sammankallande), Mia Österholm
(ledamot).
Budgeten för 2014 gicks igenom och godkändes. (Bilaga 5)
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2015 ska vara oförändrad, d v s 300 kr/år.
Övriga frågor:
Till-salu-bilar på hemsidan
Finns intresse för att han en ruta på hemsidan med bilar till salu (58-60)? Det skulle i så fall
vara en betald annons från Classiccars.se (medlem i Wing Club).
Årsmötet röstade ja till förslaget. Ove Lindberg får i uppdrag att förhandla om annonspriset
med Mats Lindström.

Antal registrerade wingbilar i Sverige
Är antalet på hemsidan rätt? För att få fram aktuella siffror måste vi köpa utdrag ur bilregistret.
Registret är inte så detaljerat när det gäller bilmodell så det är inte helt lätt att få fram rätt siffror
i alla fall. Årsmötet beslutade att tills vidare inte köpa nya utdrag ur bilregistret utan att lägga till
text på hemsidan att siffrorna gäller 2008.
Årsmötet – plats
Vi är flera som är rätt trötta på finlandsbåten och förslag på att ha årsmötet på olika platser i
Sverige kom upp. Till nästa år får alla leta efter en plats där vi kan ha årsmötet och där
deltagande medlemmar kan övernatta till rimligt pris. Ett förslag till nästa år är Sundsvall.
Utgivningsplan för Wing Magazine
Om det fanns en utgivningsplan skulle det underlätta för träffplaneringen. Det är dock svårt att
hålla en fast plan då det är väldigt ojämnt inflöde av material. Målet för 2014 är dock följande:
Nr 1: Träffutskick (februari) – är utskickat.
Nr 2: Tidning nr 1 (planeras att vara klar till 31 mars)
Nr 3: Tidning nr 2 (i tidningen kommer det att stå när sista datum för inskickat material till nr 3
ska vara inne)
Nr 4: Tidning nr 3 (i tidningen kommer det att stå när sista datum för inskickat material till nr 1
2015 ska vara inne)
Nr 5: Kalender för 2015
Målet för framtiden är att träffarna ska vara med i mars-numret så vi slipper ett extra utskick och
därmed kan spara en hel del pengar. Vi måste dock ha minst fyra utskick per år för att få
tidningen momsfritt.
Forumet
Eftersom forumet är ganska inaktivt så lägger vi ner det. Information kommer på hemsidan.
Medlemsansökan på Facebook
Vi försöker lägga ut medlemsansökningsblanketten på facebook. Det kommer förfrågningar från
folk som vill vara med i Facebook-gruppen och där kan vi kanske värva fler medlemmar då
Facebook-gruppen är öppen enbart för medlemmar.
IKOD
Intresseanmälan för att följa med på resan till Turkiet kommer att finnas i mars-numret av Wing
Magazine. Intresseanmälan finns även på hemsidan.

18. Nästa årsmöte blir 7-8 mars 2015. Plats meddelas i kallelsen.
19. Mötet avslutades.
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