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UPPLANDS FORDONSHISTORIKER, ÅRSMÖTE

Datum: 2019-02-12
Plats: Vaksala kyrkcentrum
Närvarande: 22 medlemmar, se närvarolista
Protokoll
§ 1. Mötets öppnande
•

Klubbens ordförande Jerry Dåversjö hälsade välkommen

§ 2. Val av mötesordförande samt sekreterare
•

Beslut: Sören Palm valdes till mötesordförande och Gunnar Wiksten till sekreterare.

§ 3. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
•

Beslut: Mötesdeltagarna finner att årsmötet är utlyst i behörig ordning.

§ 4. Fastställande av dagordning
•

Beslut: Årsmötet fastställde dagordningen.

§ 5. Justering av röstlängd
•

Beslut: att fastställa röstlängden.

§ 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll
•

Beslut: Björn Norrblom och Pecka Karlsson valdes till rösträknare och justerare.

§ 7. Verksamhetsberättelse
•
•

Verksamhetsberättelsen delades ut inför mötet.
Beslut: att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 8. Ekonomi
•
•

Årsredovisningen föredrogs av klubbens kassör Bo Aspman. Några medlemmar hade
frågor om ekonomin och efter kassörens redogörelse togs beslut.
Beslut: att överföra årets resultat i ny räkning och lägga balans- och resultaträkning
till handlingarna.

§ 9. Revisionsberättelse
•
•

Revisor Roine Lind föredrog revisionsberättelsen.
Beslut: att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
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§ 10. Fråga om ansvarfrihet för styrelsen
•

Beslut: att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 11. Val av ordförande
•

Beslut: Jerry Dåversjö valdes till ordförande för en period om två år.

§ 12. Val av kassör
•

Beslut: Bo Aspman valdes till kassör för en period om två år.

§ 13. Val av 3 styrelsesuppleanter
•

Beslut: Bertil Björkman, Stig Larsson och Lars-Erik Johansson valdes till
styrelsesuppleanter för en period om ett år.

§ 14. Val av Klubbmästare
•

Beslut: Björn Norrblom valdes till klubbmästare för en period om ett år.

§ 15. Val av klubbmästarbiträde
•

Beslut: Ulf Rydberg valdes till klubbmästarbiträde för en period om ett år.

§ 16. Val av materialförvaltare
•

Beslut: Ove Larsson valdes till materialförvaltare för en period om ett år.

§ 17. Val av materialförvaltarbiträde
•

Beslut: Sören Palm valdes till materialförvaltarbiträde för en period om ett år.

§ 18. Val av webmaster
•

Beslut: Carola Pettersson valdes till webmaster för en period om ett år.

§ 19. Val av revisor
•

Beslut: Torbjörn Stål valdes till revisor för en period om två år.

§ 20. Val av revisorssuppleant
•

Beslut: Leif Karlsson valdes till revisorssuppleant för en period av 2 år.

§ 21. Val av redaktionskommitté
•

Beslut: Leif Carlsson valdes till redaktör för en period om ett år.

§ 22. Val av valberedning
•

Inga förslag förelåg. Ingen närvarande på årsmötet kunde väljas.

§ 23. Motioner från medlemmar samt styrelsens framställningar och förslag
•

Inga motioner, framställningar eller förslag förelåg.
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§ 24. Fastställande inträdes- och årsavgift för 2020
•

Beslut: årsmötet fastställer oförändrad avgift om 200 kr för verksamhetsåret 2020.

§ 25. Fastställande av firmatecknare
•

Beslut: Årsmötet beslutar att ordföranden Jerry Dåversjö och kassören Bo Aspman
var och en för sig äger rätt att teckna firman.

§ 26. Övriga frågor och information
•

•
•
•
•
•
•
•

Jerry Dåversjö berättade att det blir en Upplandsrunda 2019, söndagen 2 juni.
Start och mål blir i Knivstatrakten. Mikael Bengtson med familj på Ekhamn gård är
arrangör tillsammans med Upplands Fordonshistoriker. Viss information finns redan
idag se: www.ekhamn.se/upplandsrundan-2019
6 juni är det dags för samling vid Salnecke slott i Örsundsbro, likt 2018.
Nymans vänners rally 8 juni
Tobbes utflykt går av stapeln 7 juli
Marknad på Ekebyboda 14 september
Dagligbilsrally preliminärt i oktober
Mer information kommer i månadsutskicken

§ 27. Mötets avslutande

Mötesordförande

Mötessekreterare

Sören Palm

Gunnar Wiksten

Justeringsman

Justeringsman

Björn Norrblom

Pecka Karlsson

