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Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 4:e augusti 2001
Plats: Holmsund, Ljumvikens Camping.
Tid: Kl. 1900
Noteringar före årsmötet.
Innan årsmötet tog sin början framförde Bosse till Svante Häggström ett tack från oss alla för en
mycket väl genomförd (och genomtänkt) dag.
Vi alla märkte att Svante lagt mycket arbete för att få en lyckad inramning till detta årsmöte.
Det framförda tacket avslutade med en kraftig applåd från de församlade.
Till detta årsmöte hade 24 st. medlemmar samlats, varav 16 st. var röstberättade.
13 st. Cavalcader hade ”letat” sig upp till Holmsund/Umeå, vilket får anses som ett gott resultat
med tanke på den långa färdväg flertalet haft.
Orsak till att Umeå valdes, var en önskan att ge våra medlemmar i norra Sverige en möjlighet att
medverka i ett årsmöte och träffa oss övriga Cavalcadeägare.
Tyvärr hade enbart Svante samt Klas-Bertil av våra norrländska medlemmar tagit möjligheten att
träffa oss övriga ”sörlänningar”. Inga av våra vänner från Norge hade heller kommit.
Åke & Elisabeth Kindbom samt Gunnar & Rosa Aspelin är de två medlemmar som har ägt sina
Cavalcader från nya ! Finns det några fler bland våra medlemmar som kan säga samma sak ?
§ 1.
Ordförande Bo Alvemark hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande klubbslag
öppnade detta vårt 10:e årsmöte.
Vi går således nu in på vårt 10:e arbetsår !
§ 2.
Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ett jakande från de närvarande.
§ 3.
Godkännande av förslag till dagordning.
Krav på förändring av dagordning framställdes enligt följande:
Punkt 5 kompletteras med punk 5b ”Stadgeändringar”
Punkt 11 kompletteras med punkt 11b ”Val av valberedning”.
Kompletterad dagordning godkändes.
Detta protokoll följer härmed paragrafer enligt godkänd kompletterad dagordning.
§ 4.
Till mötets ordförande valdes Bo Alvemark.
§ 5.
Till sekreterare under mötet valdes Bengt Sundberg.

§ 5b. Stadgeändringar.
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Christer Ceihagen var här föredragande.
Efter gemensamma diskussioner enades om följande texter.
Stadgeparagraf § 2. kompletteras så att den kompletta texten här lyder:
”Alla intresserade som är ägare av Suzuki Cavalcade motorcykel kan bli fullvärdig medlem
och uppbära rätt att innehava förtroendeuppdrag.
Övriga anslutna medlemmar anses som stödmedlemmar och saknar rösträtt.”
Orsak till förändring:
Den uppkomna situationen att en styrelseledamot sålt sin Cavalcade och således sitter i styrelsen
utan att hava rösträtt.
Teoretiskt kan idag således den situationen uppstå att flera eller samtliga valda styrelseledamöter,
justeringsmän, suppleanter etc. saknar rösträtt om de under sin valda period sålt sin Cavalcade.
Denna textkomplettering innebär att om en förtroendevald säljer sin Cavalcade under sin valperioden
måste ett interimistiskt nyval göras av styrelsen på denna post för kvarvarande valperiod.
Stadgeparagraf § 6. kompletteras så att den kompletta texten här lyder:
”Medlemsavgiftens storlek för kommande kalenderår beslutas på årsmötet.
Avgiften skall vara inbetald före den 1/3 i kommande kalenderår.
Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.”
Orsak till förändring:
Förtydligande av textens innebörd då föreningens ekonomiska redovisningsår och kalenderår ej
överensstämmer.
Ny stadgeparagraf önskas som reglerar när och hur styrelsens arvode beslutas.
Orsak till förändring:
Framgår heller inte idag om vi beslutar om ersättning för föregående eller kommande år.
Textförslag till ny stadgeparagraf:
Styrelsens arvode för det gångna arbetsåret beslutas på årsmötet.
Dessa framdiskuterade förändringar godkändes av de församlade.
Sekreterare Bengt Sundberg gavs uppdraget att revidera våra stadgar enligt vad som ovan beslutats.
§ 6.
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes: Bosse Bengtsson, Molkom
Jonnie Carlsson, Väse

§ 7.
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Kassör Timo Wiklund redogjorde för klubbens ekonomi.
I den lämnade redogörelsen är inga fasta tillgångar upptagna.
Resultat per den 1/8 2001
Postgirot:
Handkassan:
S:a :

13.780:2.580:16.360:-

Av redovisad P.G.-behållning är ~9.000:- insamlade medel till Jubileumskassan.
Vissa medlemsinbetalningar saknas fortfarande, troligtvis beroende på att inga inbetalningskort
sändes med förra gången (kassören ”jagar” fortfarande några).
Leon J. betalade sin årsavgift under årsmötet.
Bo Alvemark informerade om att den försämrade kassabehållningen beror på:
• Hög kostnad för årsmötet 2000
• Stort uttag för nyinköp av jackor, tröjor, märken etc.
• Lån för vår del av inköpt reservdelslager i Norge
(Vid detta tillfälle hade vi kassabrist, så ett privat lån på 10.000:- lämnades oss av Tommy i Norge !).
Bo hade inte full information vid detta möte om hur mycket ur lagret i Norge som sålts, men bedömde
att Tommy i detta läge fått tillbaks merparten av den utlånade summan.
Under denna punkt beklagades också att Paul som har ansvaret för försäljningen inte kunde vara med på
mötet eller ordnat så att material sänts upp.
Försäljning av vårt material här på plats hade troligtvis förstärkt vår kassa med några tusenlappar.
§ 8.
Ansvarsfrihet för det gångna året lämnades styrelsen av mötets medlemmar.
§ 9.
Valberedningen under Rolf Borg´s ledning hade inte kunnat hitta ersättare för sittande sekreterare.
Sekreteraren accepterar omval med löfte om att valberedningen till nästa valperiod kommer
att presentera en ny kandidat.
Beslut: Bengt Sundberg omvaldes som sekreterare för perioden 2001 - 2003
§ 10
Rolf Borg framförde valberedningens förslag till kassör för kommande period.
Förslag: Christer ”Tette” Ceihagen för perioden 2001 - 2003.
Beslut: Christer ”Tette” Ceihagen valdes för perioden 2001 - 2003
Avgående kassör Timo Wiklund tackades för de mångåriga och goda insatser han gjort för klubben.

§ 11a.
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Gunnar Aspelin samt Bosse Bengtsson omvaldes som styrelsesuppleanter för ytterligare ett år.
§ 11b.
Rolf Borg samt Erik Hesselman omvaldes att leda valberedningens arbete i ytterligare ett år.
§ 12.
Medlemsavgiften för år 2002 föreslogs vara oförändrad och fastställdes enligt följande:
Grundavgift:
150:Till jubileumskassan:
50:S:a : 200:Stödmedlem:

50:§ 13.

För våra gemensamma träffar under 2002 beslutades återigen att de hittills varande vår- och höstträffarna
är tillräckliga och att de tidsmässigt är rätt placerade.
10-års jubileet kommer att ske i samband med årsmötet 2002.
§ 14.
Vårträffen fastställdes till helgen 7-9 juni 2002.
§ 15.
Bosse Bengtsson, Robert Wågman och Jonnie Carlsson accepterade att arrangera vårträffen.
Eventuellt kan denna komma att arrangeras i Norge.
§ 16.
Övriga frågor.
1. Robert W. hade läst på internet om tillverkning av Cavalcadepins i U.S.A.
Robert undersöker vad detta kan innebära prismässigt samt återkommer till styrelsen.
Beslut avvaktas.
2. Robert hade fått en tröja men hade inte kunnat hitta något P.G.-nr. att betala den till.
3. Åke K. meddelade att de två nya medlemmar som meddelades styrelsen i Falkenberg ännu inte
fått någon tidning eller information (ej heller inbetalningskort) från klubben.
Bengt S. informerade att han träffat en Cavalcadeägare nu på FIM-rallyt i Irland som hade
samma erfarenhet.
En skärpning av våra rutiner måste här ske så att vi inte tappar medlemmar som vill vara med.
forts.
Förslag:
Lena Ekman åtog sig att söka via sin dator och kontrollera om några nya Cavalcadeägare
tillkommit. Ansvarig för medlemsregistret ringer Lena minst 2 ggr./år för kontroll.
Åke K. skrev åter upp de två namnen och lämnade dem till Lena.
Bengt S. hade före årsmötet e-postat alla sina uppgifter gällande ”FIM-Cavalcaden” till Bosse A.
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4. Arvode till styrelsen kvarstår enligt tidigare:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:

500:500:500:-

Denna punkt kommer efter detta årsmöte att behandlas separat i dagordningen enligt ny paragraf
i reviderade stadgar från detta årsmöte (rev. 2001-08-04).
5. Åke K. tog upp frågan om behovet av revisor för granskning av räkenskaperna före årsmöte.
För att ej belasta föreningen med en revisorkostnad beslutades följande:
Strax före årsmötet förevisar kassören (Christer Ceihagen) räkenskaperna för två utvalda medlemmar,
som gör kontroll.
§ 17
Rosa A. har försökt att få tag i bokningsansvarig för orkestern ”Cavalcad”, men ännu inte fått kontakt.
Skall kontrollera kostnad samt var de spelar den 3/8-02.
Förslag till årsmöte 2002-08-03 med 10-års jubileumsfest:
• Karlsborg vid Vättern
• Stockholm
Efter diskussion enades de församlade om att årsmötet 2002-08-03 förlägges i Karlsborg.
Arrangörer: Åke & Elisabeth Kindbom
Kenneth Norlin

§ 18
Mötets avslutande.
Mötet avslutades med att Ordförande Bo Alvemark tackade samtliga närvarande
för visat intresse och engagemang och meddelade att vi nu går in på vårt 10:e verksamhetsår !
Holmsund som ovan
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.........................................
Bo Alvemark
O.

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

........................................
Bosse Bengtsson
Justeringsman

...........................................................
Jonnie Carlsson
Justeringsman

Bil. Stadgar, rev. 2001-08-04)
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