Årsmöte 2018-01-20
§ 1. Mötet öppnas.
§ 2. Mötet har utlysts på rätt sätt.
§ 3. Dagordningen godkänd.
§ 4. Ordförande för mötet Tommy Karlsson, sekreterare Ulf Krause.
§ 5. Protokolljusterare och rösträknare för mötet Roger Möller och Magnus Brodin.
§ 6. Föregående års protokoll godkändes.
§ 7a. Styrelsens verksamhetsberättelse. Vårträff 26 ekipage totalt, SOT 34 betalande samt 13 klubbfordon,
sommarträff 17 ekipage varav 8 utomsocknes, höstträff 15 ekipage totalt. Några klubbkörningar.
Miljöinspektion genomförd.
§ 7b. Styrelsens förvaltningsberättelse. Vi har gått 2020:- plus under året.
Totala tillgångar 69 439:-. Inventering redovisades. Bland annat har det under året investerats i nya
plastmöbler och ett redovisningsprogram.
§ 8. Revisorn har tillstyrkt årets förvaltning.
§ 9. Styrelsen har godkänts ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
§ 10. Medlemsavgiften för familj inom samma hushåll bestäms även 2018 till 200:-.
Vi fortsätter med digitala medlemskort.
Endagars medlemskap beslutades om, 36 timmars medlemskap kan fås för 100:- även för 2018. Gäller ej
träffdatum.
§ 11a. Till ordförande för en tid av ett 2 år valdes Tommy Karlsson.
§ 11b. Till vice ordförande för en tid av 2 år valdes Mattias Ljungberg.
§ 11c. Till kassör för en tid av 2 år valdes Michell Persson.
§ 11d. Till revisor för en tid av 2 år valdes Jimmy Gärdlund.
§ 11e. Till träffansvarig/materialansvarig för en tid av 2 år valdes Tommy Karlsson.
§ 11f. Till webmaster för en tid av 2 år valdes Ulf Krause för web samt Tommy Karlsson för Facebook.
§ 11g. Till ledamot i valberedningen för en tid av 2 år valdes Per Nyman.
§ 11h. Till ordinarie ledamot i styrelsen för en tid av 2 år valdes Fredrik Albertsson.
§ 11i. Till materialansvarig för en tid av 2 år valdes Tobias Andersson.
§ 11j. Till ledamot i valberedningen för en tid av 1 år valdes Fredrik Kettelhoit. (Fyllnadsval)
§ 12. Miljö. Inga miljöincidenter under året. Inspektion med kommunen under mellandagarna.
Ändring kommer göras så vi har inspektion vart tredje år. Uppdatering i egenkontrollen så vi inte kör vid
brandfara. Plantering kommer göras på området, snitslas.
§ 13. Träffar.
Vårträff 21/4 utan kiosk, vi ordnar en eld för grillning, samt kaffebryggare och tält.
SOT 12/7.
Höstträff 6/10 utan kiosk, vi ordnar en eld för grillning, samt kaffebryggare och tält.
Ide om att bjuda över Gotlands terränggäng för kostnadsfri körning hos oss och i gengäld bli bjuden på
körning på Gotland beslutades vara OK.
§ 14. Övriga frågor.
Val av revisor, träffansvarig och materialansvarig väljs på 2 år istället för 1 år.
Eventuell inbjudan av återförsäljare för exempelvis ATV i samband med träffar.
Vi kollar upp möjligheterna och intresse för eventuell klubbresa.
Eventuell 20-års garagefest under året.
Önskan om ny slang till pumpen.
Viktigt att hålla rent i skogen och vid samlingsplats.
Kolla upp med kommunen om att bygga vindskydd istället för tält.
§ 15. Mötet avslutas.
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