Årsmöte för Classic Chevrolet Wingclub
Plats: Hemma hos Ann-Christine och Ove Lindberg
Datum: 10 april 2021

1. Mötet öppnas av ordförande Ove Lindberg som hälsar alla välkomna såväl närvarande
på plats och närvarande digitalt.
2. Röstlängden justeras. Närvarande har skrivit på närvarolistan. En röst per
medlemsnummer (Bilaga 1).
3. Kallelsen till årsmötet har skett enligt stadgarna. Godkänns av årsmötet.
4. Till mötesordförande valdes Ove Lindberg. Till mötessekreterare valdes Mia
Österholm
5. Lars-Erik Källström och Inge Bäcklin 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. Förra året präglades av Covid-19 då mycket var inställt. Det vi genomförde
var träffen på Ullared som blev lyckad och oss veterligen blev ingen smittat där. Två
styrelsemöten har genomförts samt har styrelsen kontakt via en sluten grupp på
Facebook. (Bilaga 2)
8. Redovisning muntligt om granskningen av klubbens räkenskaper av klubbens revisor
Ann-Kristin Källström. Klubbens räkenskaper sköts förtjusande och redovisas med en
bra och tydlig resultatrapport. Går bra ekonomiskt.
9. Resultaträkning för 2020 som redovisats godkänns av årsmötet (Bilaga 3).
10. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2020
11. Inga motioner eller förslag från styrelsen/medlemmar har inkommit.
12. Val av styrelseledamöter, valberedningens förslag godkänns.
13. Val av revisorer, valberedningens förslag godkänns, med reservation om att vi kanske
behöver en revisorsuppleant, då man inte lyckats få kontakt med den nuvarande ännu.

14. Val av ledamöter i valberedningen, valberedningens förslag godkänns.
Styrelsen blir således för 2021:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör

Ove Lindberg
Vakant
Mia Österholm
Ann-Christine Lindberg

Väljs på 2år
Forfarande vakant
Väljs på 1 år
Väljs på 2 år

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Lars-Erik Källström
Sandra Göransson
Tommy Hafström
Arne Olsson

Väljs på 1 år
Väljs på 1 år
Väljs på 1 år
Väljs på 1 år

Suppleant
Suppleant

Inge Bäcklin
Peter Rindeström

Väljs på 2 år
Valdes 2020 på 2 år

Revisor
Revisorsuppleant

Ann-Kristin Källström
Susanna Ståhlenberg

Väljs på 2 år
Väljs på 2 år ? se punkt 13

Valberedning
Valberedning

Peter Österholm
Sven-Erik Berg

Väljs på 1 år
Väljs på 1 år

15. Genomgång av budgetförslag för 2021 Budgetförslaget godkänns av årsmötet. Finns
gott om pengar och styrelsen har ju en vilja att medlemmarna ska få glädje av dem.
Har man en bra idé får man gärna höra av sig till styrelsen med förslag (Bilaga 4).
16. Årsmötet beslutar att nuvarande medlemsavgift står kvar dvs 300 kr/år.
17. Övriga frågor
Ove planerar för en jubileumsträff 2022 på ängen nedanför hans hus för medlemmar
och deras närmaste. Ängen ägs av grannen Gunnar som snällt nog lånar ut den för
ändamålet. Planerar att ha levande musik, festtält, mat etc. Går att campa på ängen.
Planen är att detta evenemang kommer äga rum den 16 juli 2022 så ni har gott om tid
att planera semester efter detta. Mer info kommer att komma i vår eminenta tidning,
hemsida samt i utskick till medlemmar.
Vi vet inte hur Cruisingen på Åland blir av men det är några från klubben som redan
bokat in sig som kommer åka ändå bla Sandra Göransson och Tommy Hafström som
är kontaktpersoner. Blir det inget av cruisingen hittar man på något tillsammans med
de som är där. Vill man boka nu går det att göra och de har bra
avbokningsmöjligheter.
Det finns pengar i klubben och om något känner för att ordna en klubbutflykt/träff
eller någonting i samband med större träffar finns möjlighet att få pengar från
klubbens kassa till detta. Krävs bara att ni har kvitton på det ni köper in. Hör av er till
Ove då.

18. Mötet avslutas.

Sekreterare

………………………………………
Mia Österholm

Justeras

……………………………………….
Lars-Erik Källström

…………………………………….
Inge Bäcklin

