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Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004
Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping.
Tid: Kl. 1745
§ 1.
Mötets öppnande.
Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande klubbslag öppnade han
detta vårt 13:e årsmöte.
§ 2.
Årsmötets behöriga utlysande
Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ett jakande från de närvarande.
§ 3.
Godkännande av förslag till dagordning.
Förslag på komplettering av dagordning föreslogs av Åke enligt följande:
Punkt 16:
Kompletteras med punkt 16a: ”Inkomna motioner”
Kompletteras med punkt 16b: ”ev. bildande av en Skandinavisk klubb”
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.
7. Föredragning av klubbens resultat och balansräkning.
8. Revisionsberättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för det gångna året.
10. Fastställande av medlemsavgift för 2005
11. Fastställande av arvode till styrelsen
12. Val av ordförande på två år
13. Val av 2 suppleanter på ett år
14. Val av valberedning
15. Val av revisorer
16a. Inkomna motioner.
16b. Ev. bildande av skandinavisk klubb.
17. Förslag om kommande träff och träffansvariga.
18. Övriga frågor.
15. Datum och plats för årsmöte 2005.
16. Mötets avslutande.

- Detta protokoll följer härmed paragrafer enligt ovan godkänd kompletterad dagordning.
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§ 4.
Val av mötets ordförande.
Till mötets ordförande valdes Åke Kindbom.
§ 5.
Val av mötets sekreterare.
Till sekreterare under mötet valdes Bengt Sundberg.
§ 6.
Val av justeringsmän samt rösträknare.
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes: - Ingemar Thunborg, Mullsjö
- Bengt Ericsson, Huskvarna
§ 7.
Föredragning av klubbens resultat och balansräkning.
Kassör Christer Ceihagen redogjorde muntligt för klubbens ekonomi.
- Vi har haft en del ”tuffa” utgifter den sista tiden i samband med framtagandet av nya märkespersedlar o.dyl.
Bl.a. har utgifter på ca 18.000:- betalats varav ca. 16.000:-är för kläderna samt betalning för ”webbhotellet”.
- Den aktuella kassabehållningen är + 7.111:- Nu är alla kända kostnader tagna och förhoppningsvis kan vi via försäljningen på årsmötet få in ett
ytterligare tillskott till klubbkassan.
- I den lämnade redogörelsen var inga fasta tillgångar upptagna.
- Utförd muntlig redovisning accepterades samt godkändes av de närvarande
§8
Revisionsberättelse.
Enligt § 16, pkt.5 i årsmötesprotokollet 2001 skall två medlemmar kontrollera räkenskapen före årsmötet.
I år hade detta tyvärr inte blivit gjort:
Mötet beslutade därför att räkenskaperna denna gång skall kontrolleras i efterhand nu på mötet av:
Bo Alvemark samt Kenneth Norlin.
§ 9.
Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna arbetsåret.
Ansvarsfrihet för det gångna året lämnades styrelsen av mötets medlemmar.
§ 10
Medlemsavgift för 2005
Styrelsens förslag av fastställande av ny medlemsavgift för år 2005:
- 200:- för fullvärdiga medlemmar.
50:- för stödmedlemmar.
Föreslagna avgifter accepterades av årsmötet och fastställdes härmed.
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§ 11.
Arvode till styrelsemedlemmar.
Styrelsens förslag för styrelsearvode under år 2005 är att kvarhålla arvodet 500:- men att utöka dem till
att även gälla Kenneth Norlin samt Gunnar Aspelin p.g.a. av det arbete dessa lägger ned i styrelsearbetet
samt Kenneth´s arbete med hemsidan och reservdelshanteringen.
Således föreslås 500:- till vardera Ordförande, Kassör, Sekreterare samt till de 2 styrelsesuppleanterna.
Föreslagna arvoden accepterades av årsmötet och fastställdes.
§ 12
Val av ordförande på två år.
Valberedningens förslag: Åke Kindbom
Åke Kindbom accepterade att under ytterligare två år åtaga sig denna post.
Ett enhälligt årsmöte valde därefter Åke Kindbom till ny Ordförande för två år.
§ 13
Val av två suppleanter under två år.
Till val av två suppleanter föreslog valberedningen: - Kenneth Norlin
- Gunnar Aspelin
Valberedningens förslag accepterades av årsmötets medlemmar.
Under denna punkt talade även avgående Valberedningens ordförande Rolf Borg om nödvändigheten
att tidigt leta efter en lämplig kandidat till sekreterartjänsten, då Bengt Sundberg avgår 2005.
Viktigt för klubben att en ny kandidat hittas och att denna post blir besatt 2005.
Förslag: Medlemmarna uppmanas att inkomma med namnförslag till den nya valberedningen.
Tette: Lämpligt vore att namnförslag finnes framtagna till kommande vinterträff.
§ 14
Val av valberedning.
Förslag till medlemmar i ny valberedning: - Bo Alvemark
- Lars Svensson
Ovanstående förslag till valberedning accepterades samt beslutades av årsmötet.
§ 15
Val av revisorer
Valberedningens förslag till revisorer under år 2005 är: - Rolf Borg
- Ingemar Thunborg
Ovanstående förslag valdes och fastställdes härmed.
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§ 16a.
Motioner.
Bo Alvemark föredragande.
De ekonomiska fördelarna att vara med i klubben utgår nu när Trygg-Hansa tager bort medlemsrabatten.
Medlemskap i en MHRF-ansluten klubb som t.ex. ”Classic Suzuki Club Sverige” skulle ge fördelaktiga
försäkringar av MC äldre än 20 (vi är snart där).
Idag kostar helårsförsäkring 385:- helår, helförsäkring.
Krav: Ansluten till en MHRF klubb under minst ett år samt att det ej gäller för ombyggda MC.
Att vara ansluten till en MHRF klubb ger även möjlighet till att ”medförsäkra” ett annat fordon för
982:- utan något ålderskrav.
Förslag från Åke: Vi betalar årsavgift + 175:- separat till MHRF utöver vår egen medlemsavgift för
att när 20-års gränsen uppnåtts kunna erhålla den låga försäkringen.
Beslut: Ingen typ av fusion är aktuell just nu, däremot bör alternativen kontrolleras noggrannare.
Kontaktperson: Bo Alvemark för att få mer information.
§ 16b.
Ev. bildande av skandinavisk klubb
Som diskussionsobjekt tages detta upp om ett ev. bildande av en skandinavisk klubb.
Delvis baserat på de aktuella problem som norska klubben just nu har med ett lågt medlems
engagemang.
Åke, Tette och Kenneth träffade delar av Norska styrelsen tidigare i sommar i Bohuslän där förslaget
diskuterades.
SCCN har årsmöte samma helg som vi nu träffas.
Förslaget om att bilda en skandinavisk klubb kommer att framläggas till deras där närvarande medlemmar.
På styrelsens fråga om vi kan få mandat att gå vidare i denna vad gäller detta så begärdes votering med
handuppräckning av närvarande röstberättigade medlemmar.
En enig medlemsskara visade med handuppräckning att det önskades att vi går vidare och undersöker hur
ett bildande skulle kunna gå till.
Observera att detta inte var ett mandat att bilda en skandinavisk klubb, utan enbart mandat för att fullfölja
undersökningarna samt ev. taga fram ett förslag hur ett bildande skulle kunna gå till.
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§ 17.
Förslag om kommande träff och träffansvariga
Vårträff 2005.
Datum: 28 – 29/5, 2005
Bohuslän
Plats:
Föreslagen plats vald lite grand med tanke på sammanträffande med våra norska vänner och den ev.
fortsatta diskussionen om bildande av en gemensam klubb.
Träffansvariga: - Bo Alvemark
- Kenneth Norlin
§ 18.
Övriga frågor.
Inga frågor noterades.
§ 19.
Datum och plats för årsmötet 2005
Datum: 13 –14/8, 2005
Plats: ”Mälardalen” eller i dess närhet.
Träffansvarig: Per Åke Pihlblad lovade att åtaga sig detta.
§ 20.
Mötets avslutande
Åke tackade Tette för ett bra arrangemang och en trevlig tävling.
Åke´s ord till Tette avrundades med en varm applåd från samtliga närvarande.
Nu såg samtliga fram mot den gemensamma middagen med förfriskningar.
Mötet avslutades därför nu med att Åke Kindbom tackade samtliga närvarande för visat intresse och
engagemang.
Trelleborg som ovan
.........................................
Åke Kindbom
O.
........................................
Ingemar Thunborg
Justeringsman

..........................................................
Bengt Sundberg
S.
...........................................................
Bengt Ericsson
Justeringsman

Bil. Medlemslista (prel. 2005)
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