Protokoll fört vid årsmötet den 12:e Augusti 1995
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Plats: Solvik campingplats,Smögen
Tid:18.00
§ 1.
Mötet öppnades av ordförande Bo Alvemark som hälsade samtliga varmt välkomna till
detta årsmöte.
Glädjande nog hade fler hörsammat kallelsen mot föregående år.
En snabb räkning gav vid handen att vi var 26 st svenskar på plats.
Ett flertal vänner från andra sidan ”kölen” hade även kommit till campingen och
3 st fanns med under mötet som representanter för SCCN.
§ 2.
Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ett jakande från de närvarande.
§ 3.
Dagordningen godkändes.
§ 4.
Till mötets ordförande valdes Bo Alvemark.
§ 5.
Till sekreterare under mötet valdes Bengt Sundberg.
§ 6.
Till justeringsmän valdes: Kurt Berg samt Åke Kindbom.
§ 7.
Klubbens resultat under det gångna året redogjordes för enligt följande:
Tillgång på postgirot:
+ 2514:15 kr.
Tillgång enligt bokföring: + 2198:15 kr.
Differens:
+ 316: - kr.
Den positiva differensen kan troligtvis förklaras med en viss försäljning i Arvika -95
under hektiska former där inte allt skrevs ut på kvitto.
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Under den livfulla diskussion som nu följde togs även följande upp under denna punkt:
- En enkel balansräkning önskades av mötesdeltagarna.
Denna skall bifogas kallelsen till kommande årsmöten.
För att skapa en smidig övergång av räkenskapsåret beslöts att detta års räkenskap
förlängs till sista juni-96.
Beslut.
- 40 st NGK tändstift inhandlat från Norge till klubbshopen.
Dessa motsvarar rekommenderade Nippondenso men till ett betydligt lägre pris.
- Ordförande får betalt för telefonutlägg etc.

Godkändes av mötesdeltagarna.

- Medlemsavgiften följer ej motorcykeln.
Vid ägarebyte skall ny ägare betala medlemsavgiften för att komma i åtnjutande av
medlemskapets förmåner såsom:
I. Rabatter vid reservdelar.
De företag som lämnar rabatter till klubben skall hållas informerade med gällande
medlemsmatrikel.
II.. Försäkringsrabatter
En hårdare linje föreslogs, samt valdes även här.
Denna punkt innebär att Holmia ej meddelas om den nya medlemmen
förrän inbetalning av årsavgiften skett.
Här poängterades även att vissa nuvarande medlemmar i matrikeln ännu ej betalt in sina
avgifter.
Enligt klubbens stadgar, se § 6, skall medlemsavgiften vara inbetald före den 1/3 i
kommande kalenderår.
Har så icke skett, betraktas detta som ett utträde ur klubben och Holmia samt övriga
berörda informeras med förlust av samtliga förmåner som följd.
§ 8.
Ansvarsfrihet för det gångna året lämnades styrelsen av mötets medlemmar.
§ 9.
Till sekreterare på två år valdes Bengt Sundberg.
§ 10.
Till ledamöter på ett år valdes: Rune Ekman och Åke Kindbom.
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§ 11.

Till val av suppleanter på ett år valdes: Ulf Axe´n och Kenneth Norlin.
§ 12.
Medlemsavgiften för 1996 fastslogs till oförändrade 150:- samt 50:- för stödmedlem.
§ 13.
Förslag på lämpliga gemensamma träffar diskuterades.
- ”Arvikaträffen”.
Placerad som vanligt till den första helgen i Juni.

Beslutades.

- ”Touringträff” i Norge.
Mer om detta kommer i tidningen för ev. intresserade.

Förslag.

- Gemensam träff i samband med Ventureklubbens höstmöte.

Förslag.

- Nästa årsmöte: 2:a helgen i Augusti (se § 15.).

Beslutades.

§ 14
Övriga frågor.
Kurt Berg

Kritik framfördes mot medlemsregistret vad gäller uppdatering.
Trots att K. varit medlem sedan oktober-94 var han ej med i
registret.
K. ansåg att styrelsen skall se över sina rutiner om detta och
gav styrelsen förtroendet att ordna uppdateringsproblematiken.

Bo Alvemark,

Björn H. kommer till Bosse i Gustafs för att kunna justera radioapparater,diskutera el-fel etc.under parollen ”Cavalcade doktorn
kommer på besök.”
Tidpunkt för detta besök ej fastlagt, kan meddelas i tidningen
alt. eget utskick.
Alternativ
Radion kan även sändas ”poste restante” till Finn Gjerde,Charlottenberg.
Ring Finn och tala om att ni har sänt paketet så åker han över gränsen
och hämtar det.
O.B.S. Tänk på att emballera radion mycket väl !
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Kenneth Norlin,

När kommer nästa medlemstidning ?

Svar från Rolf: till hösten.
Kenneth har vid flera tillfällen blivit tillfrågad om sitt tält
och kommer att lämna information om detta i nästa tidning.
Åke Kindbom.

Förslag: Ett pris bör instiftas för längsta körsträcka,
att delas ut vid nästa möte.
Efter ett gillande mummel bland de församlade, beslutades detta.
Styrelsen beslutar om typ av pris.
Beslut.
§ 15

Datum och plats för nästa årsmöte: Plats: Nynäshamn
Tid:

2:a helgen i Augusti (9-11/8)

Detta förslag beslutades med votering genom
handuppräckning (10 st ja-röster).
Kenneth Norlin ansvarar för och arrangerar även för detta nya årsmöte.
Beslut.
Kenneth Norlin tackades för ett mycket lyckat och väl organiserat årsmöte -95.
Mycket trevligt med ett praktiskt inslag under mötesdagarna (vattenskidåkning).
Tack Kenneth !!
§ 16
Mötets avslutande.
Mötet avslutades med att Ordförande Bo Alvemark tackade samtliga närvarande
för visat intresse och engagemang.
Smögen som ovan
..............................
Bo Alvemark
O.

....................................
Bengt Sundberg
S.

Justeras.
..........................
Kurt Berg

..................................
Åke Kindbom

