Suzuki Cavalcade Club Sweden
Sid. 1/4

Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 3:e augusti 2002
Plats: Karlsborg, Karlsborgs Camping.

Tid: Kl. 1800

Noteringar utanför årsmötet.
En rundvandring före årsmötet visade att vi var 16 st. Cavalcader på campingen och 4 st. av andra fabrikat.
Fler Cavalcader anslöt sig dock senare på kvällen, så att vi till slut var totalt 41 vuxna och 6 barn.
Tyvärr har inga av våra vänner från Norge kommit.
§ 1.
Bo Alvemark hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande klubbslag öppnade han
detta vårt 11:e årsmöte.
Ett särskilt välkommen riktades till de 3-4 nya medlemmar som anlänt.
Med detta årsmöte avslutar vi nu 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 nedanstående:
Punkt 7: Kompletteras med punkt 7a, ”Föredragning av balans- och kassräkning”
samt pkt. 7b, ”Revisionsberättelse”
Punkt 9: Ändras till punkt 9a, ”Fastställande av medlemsavgift för 2003”
samt punkt 9b, ” Fastställande av arvode till styrelsen ”.
Punkt 12: Kompletteras med punkt 12a ”val av valberedning” samt 12b ”val av revisorer”.
Efter komplettering, godkändes samt fastslogs dagordningen enligt följande:
1. Mötets öppnande.
2. Frågan om mötets behöriga utlysande.
3. Dagordningens godkännande.
4. Val av mötets ordförande.
5. Val av mötets sekreterare.
6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare, att jämte ordförande justera dagens protokoll.
7a. Föredragning av klubbens resultat och balansräkning.
7b. Revisionsberättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för det gångna året.
9a. Fastställande av medlemsavgift för 2003
9b. Fastställande av arvode till styrelsen
10. Val av ordförande på två år
11. Val av 2 suppleanter på ett år
12a. Val av valberedning
12b.Val av revisorer
13. Förslag om lämpliga gemensamma träffar, datum och träffansvariga.
14. Övriga frågor.
15. Datum och plats för nästa årsmöte.
16. Mötets avslutande.

- Detta protokoll följer härmed paragrafer enligt ovan godkänd kompletterad dagordning.
§ 4.
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Till mötets ordförande valdes Bo Alvemark.
§ 5.
Till sekreterare under mötet valdes Bengt Sundberg.
§ 6.
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes: - Paul Jönsson, Tomelilla
- Gunnar Aspelin, Norrtälje
§ 7a.
Kassör Christer Ceihagen redogjorde muntligt för klubbens ekonomi samt om att ett mindre överskott
i handkassan som upptäckts.
- Under året har blommor till Svante Häggström skickats.
- Jubileumskassan har använts till bl.a. ”jubileumströja” och betalning av maten i kväll.
I den lämnade redogörelsen var inga fasta tillgångar upptagna.
§ 7b.
Enligt § 16, pkt.5 i förra årsmötesprotokollet skall två medlemmar kontrollera räkenskapen före årsmötet. Åke
Kindbom och Kenneth Norlin hade åtagit sig att göra detta.
Kenneth Norlin föredrog muntligt att genomförd kontroll inte visat någon felaktighet och uttryckte
rekommendation om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 8.
Ansvarsfrihet för det gångna året lämnades styrelsen av mötets medlemmar.
§ 9a.
Styrelsens förslag av fastställande av ny medlemsavgift för år 2003:
- 200:- för fullvärdiga medlemmar (tidigare 150:- har varit oförändrad sedan bildandet 1992).
50:- för stödmedlemmar kvarstår.
Föreslagna avgifter accepterades av årsmötet och fastställdes.
§ 9b.
Styrelsens förslag för styrelsearvode under år 2003 är att behålla tidigare arvodestorlek,
d.v.s. 500:- till vardera Ordförande, Kassör, Sekreterare.
Föreslagna arvoden accepterades av årsmötet och fastställdes.
§ 10
Som nyval till ordförande hade valberedningen, företrädd av Erik Hesselman, följande förslag:
- Åke Kindbom.
Åke Kindbom har accepterat att under två år åtaga sig denna post.
Ett enhälligt årsmöte valde Åke Kindbom till ny Ordförande för två år.
Efter att ovanstående nyval skett avtackades vår avgående Ordförande Bo Alvemark.
En graverad ordförandeklubba överlämnades som en liten uppskattning för allt han gjort för klubben.
Bosse startade klubben 1992 har med bravur varit vår ordförande sedan dess !!
forts.
Engagementet kvarstår och han kommer att åtaga sig andra uppdrag för klubben (se §15).
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Bosse läste upp ett tacktal med tillbakablickar på ”milstolpar” inom klubben sedan S.C.C.S.´s bildande.
Tacktalet har även sänts till redaktionen för publicering i den kommande medlemstidningen.
§ 11

Till val av två suppleanter föreslog valberedningen:

- Kenneth Norlin
- Gunnar Aspelin
Valberedningens förslag accepterades av årsmötets medlemmar.
§ 12a.
Förslag till medlemmar i ny valberedning: Rolf Berg och Erik Hesselman (sittande)
Omval av sittande valberedning beslutades av årsmötet.
§ 12b.
Valberedningens förslag till revisorer under år 2003 är: - Kent Ahlvik
- Bernt Nilsson
Kent Ahlvik presenterade sig då han är ny medlem och det visade sig att han redan har revisoruppdrag inom
andra föreningar.
Valberedningens förslag accepterades av årsmötets medlemmar.
§ 13.
Förslag om lämpliga träffar och datum:
1. Jan Olof Norgren föreslog en ”vinterträff” utan MC, t.ex. en gemensam resa t.o.r. Åland/Finland.
Styrelsen fick i uppdrag att med ett utskick undersöka intresset för en sådan träff.
2. Vårträffen beslutades till 6-8/6, 2003 (1:a helgen i juni).
Bo Bengtsson och Robert Wågman åtager sig ansvaret för genomförandet.
§ 14.
Övriga frågor
1. Bo Alvemark tackade Åke och Elisabeth Kindbom både för ett perfekt genomförande samt de händelser
och upplevelser vi fick från utflykten.
2. Pris för längsta färdsträcka: Då Tomelilla för detta mötets skull tankemässigt förlagts söder om Ystad
så kunde Paul Jönsson denna gång erhålla detta pris.
”Tette” föreslog avskaffande av detta pris.
Åke Kindbom föreslog att styrelsen tager fram ett alternativt pris.
3. För kvällens fortsättning redogjorde Åke Kindbom och informerade bl.a. att det till kaffet efter maten
kommer serveras en specialdesignad ”jubileumstårta”.
4. Anders Carlbark tog upp frågan om att använda e-mail adresser för gemensamma utskick i syfte att spara
porto.
Bengt S. svarade att tanken är god och vi skall absolut använda ny teknik.
forts.
Men det har prövats med dåligt resultat. En stor mängd utskick returneras, då uppgivna e-mail adresser
antingen är felaktiga eller att ”brevlådan är full”.
Än bättring behövs här av alla medlemmarna innan det kan fungera !
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Vid stora returmängder ställer det till med mer besvär än vad portokostnaderna är, vid de få utskick vi har
5. Tette påminde om att ej betala medlemsavgiften för 2003 förrän Bengt distribuerat medlemslistan
tillsammans med detta årsmötesprotokollet och medlemmarna meddelat de felaktigheter som finns.
ALLA uppmanas härmed att kontrollera och meddela önskade ändringar i bilagd medlemslista !
6. Reservdelar: Kenneth Norlin tog upp frågan om klubbens reservdelar och en gemensam ansvarig dit vi
kan vända oss vid behov.
Kenneth och Bernt har en varsin stator liggande och Timo kontrollar var de
2 st. stötdämpare finns samt kommer att meddela Tette var dessa finns.
Förslaget att de två suppleanterna skall vara ”reservdelsansvariga” samt kontaktmän för
dessa beslutades.
§ 15.
Datum och plats för nästa årsmöte.
2/8-03
Dag:
kl. 18:00
Tid:
Ej bestämt. Kommer dock att bli i Dalarna (ej Borlänge)
Plats:
Träffansvariga: Bo Alvemark och Bernt Nilsson
§ 16.
Mötets avslutande
Nu såg samtliga fram mot den gemensamma middagen med förfriskningar.
Mötet avslutades därför nu med att Bo Alvemark tackade samtliga närvarande för visat intresse och
engagemang samt meddelade att vi nu går in på vårt 11:e verksamhetsår !
Karlsborg som ovan
.........................................
Bo Alvemark
O.
........................................
Paul Jönsson
Justeringsman

..........................................................
Bengt Sundberg
S.
...........................................................
Gunnar Aspelin
Justeringsman

Bil. Medlemslista (prel. 2003)
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