Årsmötesprotokoll Wing Club 2016-04-03

1. Mötet öppnades av Gert Höglund
2. Röstlängden justerades. Alla närvarande har skrivit på närvarolistan. (Bilaga 1).
Vi påminde om regeln ett medlemsnummer = en röst.
3. Kallelsen till årsmötet har skett enligt stadgarna och godkändes av årsmötet.
4. Till mötesordförande valdes Gert Höglund. Till mötessekreterare valdes Ewa Höglund.
5. Lasse Källström och Lena Netterlöv valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.
6. Genomgång av förra årets årsmötesprotokoll – protokollet godkändes av årsmötet.
7. Verksamhetsberättelsen för 2015 lästes upp av Gert Höglund och godkändes av årsmötet.
(Bilaga 2)
8. Anki Källström gick igenom revisionen. (Bilaga 3).
9. Resultat- och balansräkningen för 2015 gicks igenom och godkändes. (Bilaga 4).
10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2015.
11. Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit.
12. Två stadgeändringar röstades igenom:
• Alla utgifter över 3000 kr skall beslutas av styrelsen, antingen via ett extrainsatt
styrelsemöte, eller telefonmöte.
• Det är möjligt att välja in en person i styrelsen även om denne inte är närvarande på
årsmötet. Detta under förutsättning att personen i fråga har varit i kontakt med
valberedningen och sagt sig stå till styrelsens förfogande.

13. Valberedningens förslag till ny styrelse godkändes av årsmötet.
Styrelsen för 2016:
Ordförande: Ove Lindberg
Vice ordförande: Margita Larsson
Sekreterare: Anki Lindberg
Kassör: Mia Österholm
Ledamot: Lars-Erik Källström
Ledamot: Micael Frykman
Suppleant: Inge Bäcklin
Suppleant: Stefan Appelgren

nyval, 2 år
nyval
nyval
nyval, 2 år
omval
omval
omval, 2 år
nyval, 2 år

14. 2015 års revisorer omvaldes: Anki Källström (revisor) och Susanna Ståhlenberg
(revisorssuppleant).
15. Årsmötet gav i uppdrag till styrelsen att under året utse en ny valberedning bestående av en
sammankallande och en ledamot.
16. Budgeten för 2016 gicks igenom och godkändes. (Bilaga 5)
17. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2017 ska vara oförändrad, d v s 300 kr/år.
18. Övriga frågor:
• Frågan kom upp hur många medlemmar klubben har. Det pendlar runt 400 medlemmar.
Senaste medlemsnumret är 579, men det beror på att klubben tidigare beslutat att inte
återanvända medlemsnummer.
Klubben vet dock inte vilka bilar som finns representerade. Frågan lyftes om det kunde
vara något som kunde kompletteras i medlemslistan.
• Medlemsansvaret kommer att axlas av Anette Johansson.
• Frågan om hemsidan kom upp. Hemsidan behöver uppdateras mer frekvent med ny
information. Inga beslut togs.
• Frågan kom upp om det ska presenteras på hemsidan med mail-adresser till styrelsen.
Mailadresser måste läggas upp (@wingclub.se).
• Margita gick kort igenom några av säsongens träffar:
o Wingmeet, Silverhöjden 27 – 29 maj
o Classic Lady, Sundsvall 2 juli. Kontaktperson #213 Micael Frykman.
o Det blir en ny träff i Härnösand den 8 – 9 juli. Kontaktperson #203 Ingemar
Wiklund.

•

•

Margita informerade om att klubben håller på att förhandla med Scandic om diverse
rabatter. Mer info kommer i Wing magazine där samtliga medlemsrabatter kommer att
läggas som ett stående inslag.
Nästa år fyller Wing club 10 år, något som klubben vill uppmärksamma. Tanken är att
det ska bli något firande i juli 2017. Eventuellt kommer detta att förläggas i Sundsvall i
Cronjes garage. Idéer och uppslag angående detta tas tacksamt emot av Margita och
övriga styrelsen.

19. Nästa årsmöte blir 4 mars 2017.
20. Mötet avslutades.

Sekreterare

______________________________
Ewa Höglund

Justeras

Justeras

______________________________

_______________________________

Lena Netterlöv

Lasse Källström

