Protokoll från årsmöte för Classic Chevrolet Wing Club 2009-06-13

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
Lena Netterlöv valdes till mötessekreterare.
5. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
6. Justering av röstlängd/medlemslista.
Röstlängd med närvarande medlemmar bifogas. (bilaga1)
7. Val av justerare och rösträknare för mötet
Gert Höglund valdes till justerare och rösträknare.
8. Genomgång och godkännande av förra årets mötesprotokoll
Årsmötet godkände föregående års mötesprotokoll.
9. Genomgång av verksamhetsberättelse 2008.
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.
10. Ekonomisk rapport, genomgång av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen gicks igenom och godkändes.
11. Genomgång av revisonsberättelse
Revisorn har godkänt bokslutet för 2008.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående år.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
Inga förslag eller motioner har inkommit till årsmötet.
14. Val av styrelseledamöter
Dessa personer har valts till styrelseledamöter för 2009:
Ordförande: Gert Höglund
Kassör/webmaster: Lena Netterlöv
Sekreterare: Ewa Höglund
Ledamot: Sten-Åke Wetterström

Ledamot: Lars-Erik Källström
Ledamot: Ove Lindberg
Ledamot: Stefan Appelgren
Suppleant: Nalle Rönnlund
Suppleant: vakant
15. Val av revisor och revisorssuppleant
Anki Källberg (ordinarie)
Susanna Ståhlenberg (suppleant)
16. Val av ledamöter i valberedning
Åke Ryman (sammankallande)
Anders Elvekärr (ledamot)
17. Fastställande av medlemsavgift samt budget för kommande
verksamhetsår
Årsmötet beslutade att inte höja medlemsavgiften. Budgeten för 2009
godkändes.
18. Fastställande av klubbstadgeändring
Ändringarna godkändes av årsmötet.
19. Övriga frågor
Gullspång:
Gert och Ove har tillsammans med Gullspångs kommun ordnat en egen träff –
Classic Wing Meet 2009 den 7-9 augusti. Mer information kommer att läggas
ut på hemsidan.
Regionschefer:
Förslag finns på att utse regionschefer som kan hålla i lokala arrangemang.
Forumet:
Förslag på att låsa forumet så att bara medlemmar kan läsa och skriva där.
Ove testar så får vi se hur det blir. Synpunkter ges till Ove.
20. Mötet avslutas
Sekreterare:
Lena Netterlöv
Justeras
Gert Höglund

