Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 10:e Augusti 1996
sid 1(4)

Plats: Nikstabadets Camping i Nynäshamn.
Tid:

19.00

§ 1.
Mötet öppnades av ordförande Bo Alvemark som hälsade samtliga varmt välkomna till
detta vårt 5:e årsmöte.
Bo gjorde en tillbakablick över de gångna 5 årens årsmöten.
Det kan bl.a. konstateras att medlemsantalet hela tiden vuxit, samt att det kommer fler och fler
nya medlemmar till våra möten. Detta är mycket positivt och innebär även att nya åsikter och
idéer förhoppningsvis kommer fram.
§ 2.
Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ett jakande från de närvarande.
§ 3.
Dagordningen godkändes av de närvarande.
§ 4.
Till mötets ordförande valdes Bo Alvemark.
§ 5.
Till sekreterare under mötet valdes Bengt Sundberg.
§ 6.
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes: Rune Ekman samt Rolf Borg
§ 7.
Den med kallelsen bifogade förenklade balansräkningen diskuterades samt visade sig
innehålla en felaktighet på inkomstsidan.
Verkligt värde på redovisat resultat är kr.: 9.238:45
§ 8.
Ansvarsfrihet för det gångna året lämnades styrelsen av mötets medlemmar.
§ 9.
Till ordförande på två år valdes Bo Alvemark.
§ 10.
Till suppleanter i styrelsen på ett år valdes: Åke Kindbom samt Christer Ceihagen.
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§ 11.
Då klubbens ekonomi nu är god och de kommande medlemsavgifterna till en stor del enbart
kommer att konsolidera vår ekonomi, föreslog styrelsen oförändrad medlemsavgift .
Vid nästa årsmöte bör en diskussion ske hur överskottet skall disponeras.
Medlemsavgiften för nästa räkenskapsår föreslogs vara oförändrad enligt följande:
- 150:- för fullvärdig medlem
- 50:- för stödmedlem
Beslut:

Oförändrad medlemsavgift enligt ovan, för kommande räkenskapsår.
§ 12.
Förslag om lämpliga gemensamma träffar.

Efter diskussion, fastslogs följande: ”Arvika-träffen” (se även § 13 och §14), samt årsmötet-97.
Dock skall inte som i år, årsmötet tillåtas ”kollidera” med Norges Cavalcade och Ventureträff.
Ordförande fick i uppdrag att kontakta våra norska vänner för att undvika att dessa möten
förlägges på samma helg.
§ 13.
Fastställande av datum för ”Arvika-träffen”.
För att undvika framtida missförstånd vilken helg som avses, beslutades att denna träff alltid
skall börja den första fredagen i Juni.
Träffdatum för nästa års träff blir således: 6 - 8/6 1997.
§ 14
Övriga frågor.
”Arvika-träffen”
Christer Ceihagen (Tette): Önskemål om att Arvika ej väljes igen som mötesplats,då de
begränsade möjligheterna till aktiviteter där utnyttjats fullt ut.
Den allmänna meningen bland oss församlade var även att intresset
från Ingestrands camping att ge oss service har varit begränsat.
En allmän diskussion om olika platsers för- och nackdelar utbröt.
Det vi bl.a. måste tänka på är att ej avlägsna oss alltför långt från
den norska gränsen, då detta är vårt gemensamma möte med den
norska klubben.
En fråga angående vilken typ av aktiviteter som vi skall ha vid
nästa träff överläts till styrelsen att kontrollera vad som finns på
den nya platsen och om inga lämpliga aktiviteter kan hittas,
föreslogs att en egen femkamp utförs.
BESLUT:

Uppdrag lämnades till styrelsen att hitta ny träffplats samt aktiviteter.
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Inlämnad motion.
Motionsförslag.

Motion från Bengt Sundberg angående förslag till komplettering av
texten i § 2. i stadgarna utdelades och efter Bengts
kommentarer till orsaken för denna, lämnades ordet fritt för diskussion.
Efter den diskussion som nu följde utfördes rösträkning av Rune Ekman
och Rolf Borg.
Utfallet av rösträkningen blev: 2 röster för det första textalternativet
12 röster för det andra textalternativet

Beslut:

Årsmötet beslöt att komplettera § 2. så att den kompletta texten där
kommer att lyda:
Alla intresserade som är ägare av Suzuki Cavalcade motorcykel kan bli
fullvärdig medlem.
Övriga medlemmar anses som stödmedlemmar och saknar rösträtt.
Stödmedlemmar:
Stödmedlemmar redovisas ej i dagens medlemsmatrikel vilket upplevs som
lite diskriminerande.

Beslut:

Även stödmedlemmar skall redovisas i kommande medlemsmatriklar.

Reservdelsbeställningar:
Christer Abrahamsson (CI:s MC) redogjorde för hur beställning och leverans av reservdelar
sker. Om Christer har vår beställning hos sig före kl. 12.00 och delen finns i Stockholm har
han den hos sig dagen efter. Skulle delen finnas hos Christer, sändes den samma dag.
Baserat på erfarenheter från Goldwing (!) framförde Christer att dessa omlindade generatorer
haft en kortare livslängd och att troligen samma fenomen kommer att uppträda även på våra
renoverad genaratorer.
Kardanaxelhaveri:
Rune Ekman berättade om sitt haveri av kardanaxeln i England samt val av flygfrakt av
densamma. En mer detaljerad information kommer i medlemsbladet.
Prisutdelning.
För första gången delades ett pris ut för längsta färdsträcka ut.
Prisutdelare Bo Alvemark lämnade över detta pris under de församlades applåder till
fam. Ceihagen,Ystad.
Icke betalande medlemmar:
I och med att man via sitt medlemskap i klubben erhåller en reduktion i försäkringspremien
som mer än väl kompenserar utlägget för medlemsavgiften finns ingen orsak att acceptera
icke
betalande medlemmar.
Beslut:

En hårdare attityd skall intagas från styrelsens sida och efter en påminnelse

strykes vederbörande och besked därom lämnas vidare till försäkringsbolag
etc.
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Regulator:
På grund av att två regulatorer havererat med bara några dagars mellanrum, vilket innebar att
då det bara finns en regulator på lager i Stockholm fick ”haverist” nummer två (Timo) vänta i
att par veckor för att få fram sin regulator. Då fler och fler av våra cyklar börjar komma upp i
den åldern att detta kan ske, erbjöd sig Christer A. att lägga upp en regulator hos sig (förutom
den som skall finnas i Stockholm). Då regulatorn representerar en större kostnad vill Christer
att vi vid behov av denna del beställer denna av honom och ej via den lokala återförsäljare
som naturligtvis beställer från Stockholm.
Denna synpunkt från Christer fick full förståelse från de församlade och även våra övriga icke
närvarande medlemmar uppmanas att respektera detta.
§ 15
Datum och plats för nästa årsmöte.
Beslut:
Arrangör:

Lördagen den 9/8-97 i Ystad.
Lotta och Christer Ceihagen med bistånd av Kennerth Norlin
§ 16
Mötets avslutande.

Mötet avslutades med att Ordförande Bo Alvemark tackade samtliga närvarande
för visat intresse och engagemang.
Nynäshamn som ovan

.........................................
Bo Alvemark
O.

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

Justeras.
........................................
Rune Ekman

Bil. Motionsförslag
Stadgar,rev.1996-08-10

...........................................................
Rolf Borg
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