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Protokoll fört vid SCCS årsmöte den 9/8-97
Plats: Strandskogens Camping, Ystad
Tid: 1830
§1
Mötet öppnades av ordförande Bo Alvemark som hälsade samtliga hjärtligt
välkomna till det 6:e årsmöte.
En harkling från Åke Kindbom avbröt Bo ett ögonblick. Åke överlämnade
en ordförandeklubba, märkt SCCS, som vi saknat vid tidigare årsmöten.
Trevligt initiativ!
Det konstaterades att medlemsantalet fortsätter att öka och att det kommer
fler nya medlemmar till våra möten.
§2
Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ett samstämmigt
jakande från de närvarande.
§3
Dagordningen godkändes av de närvarande.
§4
Till mötets ordförande valdes Bo Alvemark.
§5
Till sekreterare valdes Lena Ekman, då ordinarie sekreterare Bengt
Sundberg ej kunde närvara i år.
§6
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Erik Hesselman och
Rune Ekman.
§7
Timo Wiklund informerade om klubbens ekonomi:
970729 fanns totalt i klubben 16 845:16
lagervärde i shop
6 820:§8
Ansvarsfrihet för det gångna året lämnades styrelsen av mötets
medlemmar.
§9
Till sekreterare på två år valdes Bengt Sundberg.
§ 10
Till kassör på två år valdes Timo Wiklund.
§ 11
Till suppleanter på ett år valdes Åke Kindbom och Rune Ekman.
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§ 12
Då klubbens ekonomi är god och de kommande medlemsavgifterna till en stor
del kommer att konsolidera vår ekonomi, föreslog styrelsen oförändrad
medlemsavgift.
Medlemsavgiften för nästa räkenskapsår föreslogs vara oförändrad enligt
följande.
- 150:- för fullvärdig medlem
- 50:- för stödmedlem
§ 13
Förslag om lämpliga gemensamma träffar
Björn Hasselby från NCCS, informerade om en resa till Skottland, som kommer
att gå av stapeln veckan före midsommar 1998. En engelsk Cavalcade-club är
under bildande, dom kommer att stå för värdskapet.
Tider o dyl. kommer i Cavalcade-tidningen efter nyår. Ev frågor besvaras av
Björn Hasselby.
§ 14
Fastställande av datum för ”Värmlands-träffen”
Denna träff skall alltid börja den första fredagen i juni.
Träffdatum 1998 blir således 5/6-7/6.
Plats: Charlottenberg
Björn Hasselby informerade om att deras klubb NCCS diskuterat att
bjuda in oss till Norge. Trevligt tyckte alla svenska medlemmar.
Kanske detta kan ske vartannat år, Norge är värdar jämna år och
Sverige ojämna år.
Tiden är fastställd men platsen kan komma att ändras.
§ 15
Övriga frågor
Om problem med radio, ska dessa skickas till Björn Hasselby i Norge,
hur frakten ska gå till ska diskuteras.
Glöm för all del inte att märka radion med namn och adress och vad
det är för fel på den.
Tette har bytt stator och lameller.
Ett önskemål är en medlemslista även för stödmedlemmar.
Tette med familj avtackades för trevligt arrangemang, övningsbanor,
lekar och tipsrunda med både teoretiska och praktiska frågor, en fin
tur genom det vackra Österlen.
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Prisutdelning 1
Pris för längsta färdsträcka delades ut av Bo Alvemark, detta gick i
år till Gunnar och Rosa Aspelin från Norrtälje.
Prisutdelning 2
Tette delade ut pris för högsta poäng i tipsrundan som delades av
Jörgen och Rune Ekman. Priset bestod av presentkort hos en bensinstation.
§ 16
Datum och plats för nästa årsmöte
Beslut: 7/8-9/8 1998 i Borlänge.
Årsmötet kommer att hållas den 8/8 1998
Arrangörer: Timo Wiklund och Bo Alvemark
§ 17
Mötets avslutande
Mötet avslutades med att ordförande Bo Alvemark tackade samtliga
närvarande för visat intresse och engagemang.
Ystad som ovan
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Rune Ekman

