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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 

med Östra Aros MCK i klubbkåken i Stångby  
söndagen den 27 oktober 2019. 
Närvarande: 23 Medlemmar  

 
§ 1. Mötets öppnande. 
 Ordförande Peter Appelqvist välkomnade alla och öppnade mötet kl 18:04. 

 
§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Till mötesordförande valdes Peter Appelqvist och till mötessekreterare 
valdes Roger Söderbom. 

 
§ 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet. 

Roger Holmberg och födelsedagsbarnet Mats Hjelm valdes till 
justeringsmän tillika rösträknare för mötet. 

 
§ 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 

Drygt 4 veckor innan mötet gjordes utskick med kallelse via mail till alla 
medlemmar med fungerande mailadress. Till övriga skickades fysiska 
brev. Därefter har det kommit påminnelse i nyhetsbrevet Jer.Net och på 
klubbens Facebooksida. 

  Mötet ansågs stadgeenligt utlyst. 

 
§ 5. Fastställande av röstlängd och dagordning för mötet. 

Antalet närvarande medlemmar räknades och fastställdes till 22 st 
närvarande medlemmar. Detta justerades senare för senkommande till 23 
st. 

  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 
§ 6. Föredragning och godkännande av förvaltningsberättelse. 

Ordföranden Peter Appelqvist gick igenom verksamhetsberättelsen. 
Kassören Jan Lindberg gick igenom balans- och resultatrapporten. Klubben 
har en fortsatt mycket stabil ekonomi. Årets goda resultat beror till stor 
del av att flera ordonnansersättningar till klubben 2018 var sena.  
Ordföranden gick igenom de bifogade diagrammen över kostnader och 
intäkter samt ålders- och könsfördelning. Någon föreslog att 
åldersdiagrammet kanske ska uteslutas… 

 
 Därefter godkändes styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret. 

 
§ 7. Uppläsande av revisionsberättelse. 

Revisor Anders Hjelm läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna 
rekommenderar fastställande av resultat och ansvarsfrihet för den 
avgående styrelsen. 

 
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 
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Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 

 

 
§ 9. Fråga från styrelsen om ändring av klubbens stadgar 
 För att göra val av styrelsefunktioner mer flexibelt vid förändringar, har  
 styrelsen föreslagit ändringar av stadgarna, framförallt avseende §13 och  

§15. Det kommer att resultera i ett konstituerandemöte efter årsmötet 
där uppdrag/uppgifter fördelas. Dessutom var det några smärre 
justeringar av kosmetisk karaktär. 

 Årsmötet godkände styrelsens förslag med den lilla ändringen av  
särskrivning av ”konstituerande möte” i §15. Beslutet var enhälligt och 
träder därmed i kraft omedelbart. Beslöts att omedelbart justera § 9. 

 
§ 10 Val av ordförande för ett år. 
  Till ordförande på ett år omvaldes ännu en gång Peter Appelqvist. 

 
§ 11. Val av tre ordinarie ledamöter på två år enligt § 13 i stadgarna. 
          Till ledamöter i styrelsen på två år valdes Sigge Lind, Roger Söderbom och  
 Jan Karlsson. 

 
§ 12. Val av suppleanter på ett år enligt § 13 i stadgarna. 
          Till styrelsesuppleanter på ett år valdes Anders F Eriksson, Sören Uppman  
 och Anders Ljungqvist. 

Styrelsen uppmanades att förtydliga valet av ordinarie ledamöter och 
suppleanter inför kommande årsmöten. 

     
§ 13. Eventuella uppkomna kompletteringsval. 

Konstaterades att det inte fanns några sådana. 

 
§ 14 Eventuella övriga verksamhetsansvariga enligt § 14 i stadgarna. 

Konstaterades att det inte fanns några sådana. 

 
§ 15. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant på ett år. 
  Till revisorer på ett år valdes Anders Hjelm och Ola Lindberg. 

Till revisorsuppleant på ett år omvaldes Bo Lundgren. 

 
§ 16. Val av valberedning, två ordinarie samt en suppleant. 
  Till valberedning omvaldes Roger Holmberg och Mats Hjelm. 

Till valberedningssuppleant omvaldes Andreas Brodin. 

 
§ 17. Val av ledamot samt suppleant till motorsportunionen. 
  Till ledamot i motorsportunionens styrelse omvaldes ordförande Peter  

Appelqvist. Till suppleant omvaldes grusansvarige Anders Ljungqvist. 

 
§ 18. Föredragande av verksamhetsplan och budgetförslag för kommande 

  verksamhetsår, samt fastställande av årsavgiften. 
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Ordföranden konstaterade att årets verksamhetsplan liknar tidigare års 
bortsett från att vi separerat punkterna för klubbkåkens och ladans 
utvecklingsplan från övriga punkter. Kassören berättade lite om 
budgetförslaget som bygger på oförändrad medlemsavgift.  
Årsmötet godkände därefter styrelsens förslag till verksamhetsplan, 
budget samt förslag om oförändrad årsavgift. 

  
§ 19. Behandlande av inkomna motioner enligt stadgarna. 

Mötet godkände styrelsens förslag om balansering av årets resultat i ny 
räkning. 

 
§ 20. Övriga frågor. 

- Andreas Brodin undrade om det inte var dags att skaffa en riktig 
”industridiskmaskin” för att underlätta vid fester och uthyrning. 
Styrelsen kommer att titta på det. 

- Andreas Brodin undrade om vi skulle samordna klubbresa till 
Heiligenblut kommande sommar (eller 2021 när SMC har reunion). 
Styrelsen tittar på det och kommer med förslag. 

- Sören Uppman avtackades för sin tid som ordonnansansvarig. 

 
§ 21. Mötets avslutande. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet 19.02.  

Därefter bjöds på kaffe med fikabröd (som C-Wings ordnat). 

 

 
Vid protokollet    Justeras  

       

 

  
Roger Söderbom    Peter Appelqvist 
Mötessekreterare    Mötesordförande 

 

 

 

 
Roger Holmberg   Mats Hjelm 
Justeringsman    Justeringsman 

  

 
 


