Årsmöte för Classic Chevrolet Wingclub
Plats: Ullared, Gekås camping och stugby, Storstugan
Datum: 4 september 2020
1. Mötet öppnas av ordförande Ove Lindberg som hälsar alla välkomna
2. Röstlängden justeras. Närvarande har skrivit på närvarolistan (Bilaga 1) En röst per
medlemsnummer.
3. Kallelsen till årsmötet har skett enligt stadgarna med avvikelse att det blev ett senare
datum än stadgarna förordar på grund av rådande situation med Covid-19 pandemin.
Godkänns av årsmötet
4. Till mötesordförande valdes Ove Lindberg. Till mötessekreterare valdes Mia
Österholm
5. Lars-Erik Källström och Mikael Nylander valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
6. Genomgång av förra årets årsmötesprotokoll som godkändes av årsmötet
7. Verksamhetsberättelsen för året lästes upp samt visades på skärmen och godkändes av
årsmötet. (Bilaga 2)
8. Redovisning muntligt av granskningen av klubbens räkenskaper av klubbens revisor
Ann-Kristin Källström. Klubbens räkenskaper sköts förträffligt. Granskningen gjord i
våras då årsmötet egentligen skulle ägt rum.
9. Resultaträkning för 2019 som redovisats (Bilaga 3) godkänns av årsmötet.
10. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2019
11. Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit.
12. Val av styrelseledamöter, valberedningens förslag godkänns.
13. Val av revisorer, valberedningens förslag godkänns.
14. Val av ledamöter i valberedningen, valberedningens förslag godkänns.
Styrelsen blir således för 2020:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör

Ove Lindberg
Vakant
Mia Österholm
Ann-Christine Lindberg

Valdes 2019 på 2år

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Lars-Erik Källström
Sandra Göransson
Tommy Hafström
Arne Olsson

Omval
Omval
Omval
Nyval

Suppleant
Suppleant

Inge Bäcklin
Peter Rindeström

Valdes 2019 på 2 år
Omval

Revisor
Revisorsuppleant

Ann-Kristin Källström
Susanna Ståhlenberg

Valdes 2019 på 2 år
Valdes 2019 på 2 år

Valberedning
Valberedning

Peter Österholm
Sven-Erik Berg

Omval
Omval

Omval
Valdes 2019 på 2 år

15. Genomgång av budgetförslag för 2020 med några färre justeringar då vi under året
inte haft de träffar som planerades på grund av pandemin. (Bilaga 4) Budgetförslaget
godkänns av årsmötet. Ordförande påpekar att vi har pengar och styrelsen har ju en
önskan att medlemmarna ska få glädje av dem. Om någon har en bra idé får man gärna
höra av sig till styrelsen med förslag.
16. Årsmötet beslutar att nuvarande medlemsavgift står kvar dvs 300 kr/år.
17. Övriga frågor
En fråga togs upp av en medlem angående försäkring via MHRF om en
besiktningsman från en annan klubb använts. Viktigt att det då står i försäkringen att
det är via Wingklubben som bilen är försäkrad eftersom klubben får bidrag för varje
försäkring som tecknas via oss. Lars-Erik Källström kollar upp detta så det inte är fler
bilar i klubben som är inrapporterade på fel klubb.
Vi får en hel del nya medlemmar tack vare MHRF´s försäkring. De som har behövt
använda den har varit nöjda med hanteringen. De har god kännedom om våra gamla
bilar. Alla fordon över 20 år går att försäkra.
Fråga om antal medlemmar. Vi är ca 440 medlemmar
Ett förslag på att det skulle behöva vara längre ärmar på jackorna.
18. Frågan om nästa årsmöte fick styrelsen i uppdrag att hantera och kalla till. Måste bli
något annat då Birka Cruises slutat med kryssningar. Förslag finns på att alternera
årsmötena mellan de större träffarna, alternativt med teknikens hjälp ha på olika
ställen samtidigt. Enligt stadgarna ska årsmötet hållas före juli månads utgång.
19. Mötet avslutas.

Sekreterare

………………………………………
Mia Österholm

Justeras

……………………………………….
Lars-Erik Källström

…………………………………….
Mikael Nylander

