*.
t

.

*

.

SUZUKI CAVALCADE CLUB SWEDEN
Protokoll fort vid SSCS Arsm6te den 12:e'auausti 2006
Plats: Herrefalletscam~inclArboqa
§ 1.

Motets Bppnande.
Ake Kindbom halsade alla valkomna och dppnade det 15:e Srsmtitet.
§ 2Arsmt5tet.s beheriga utlysande.
Frggan om mtitets behariga utlysande besvarades med ett enhllligt ja.
§ 3.
Godksnnande av forslag till dagordning.

Dagordningen godklndes enhalligt enligt nedan.
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3.
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17.

18.

Motets Oppnande.
BehOrig kallelse.
Godk'dnnande av dagordning.
Val av motets ordforande.
Val av motets sekreterare.
Val av motets justeringsmiin o ruswknare.
Furedragningav klubbens resultat o balansrakning
FrBgan om ansvarsfrihet for det gBngna gret.
Val av ordforande pB tvB Br.
Val av styrelseledamot 2 st.
Val av valberedning med ordftirande.
Val av trlffarrangorer for 2007.
FaststBllande av rnedlemsavgift2007.
Fastst3llande av datum for vgrtrgff 2007.
Faststallande av datum for grsmijte 2007.
Ovriga traffar och resor 2007.
Ovriga frAgor.
Motets avslutande.

Detta protokollMljer paragrafer enligt ovan godkand dagordning.

§ 4.

Val av mi5tets ordftirande.

Till mtitets ordftirande valdes Ake Kindbom.
§ 5.
Val av miitets sekreterare.

Till mtitets sekreterare valdes Jan Kinnander
§ 6.
Val av m6tets justeringsmHn och rastriknare.

Till justeringsmdn och rdstl-idknarvaldes: Per Tomell o Bengt Erixon

§ 7F6redragning av klubbens resultat och balansriikning.

Kent Ahlmark redogjorde for klubbens ekonomi.
Behallning far klubben 14.000:- samt klader o reservdelar enl. f6ljande

41 st T-shirt
9 st Polotroja
5 st Piketroja
1 st
"
8 st Handdukar
1 st Keps
13 st Collegetr.
1 st Generator
Totalt varde: 11.550:-

80:160:130:- svarta
50:- grA
60:50:200:3.000:-

Nigra storre utgifter f6r klubben 2006 Br inkop av ytterligare klader som beslutas vid
styrelsens nasta mote.
Ytterligare utgifter iir:
Styrelseawode
Kow till "grillparty"
Efter frAgan om godkannande av Ake Kindbom, godkandes den ekonomiska redovisningen.
§ 8.
Friigan om ansvarsfrihet ftir det glngna Aret

M6tet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for det gingna Aret.
§ 9.
Val av ordf6rande pH t v A Hr

Valberedningens forslag till ny ordforande p i t v i Ar: Tord Rahlmark. Efter nigra minuters
betanketid stallde Tord upp som kandidat till ordforandeposten.
Motet valde enhalligt Tord Rahlmark till ordforande p i tv5 5r.
§ 10
Val av styrelseledamiiter

Styrelsens f6rslag var: Bengt Sundberg och Kenneth Norlin.
Motets enhalliga beslut var att valja Bengt Sundberg och Kenneth Norlin
§ 11
Val av valberedning med ordfarande

Forslag till valberedning och ordforande: Sittande Bo Alvemark ordf. och Lars Svensson
MMet valde enhalligt Bo Alvemark ordf. och Lars Svensson
§ 12
Val av traffarrangorer far 2007

Forslag till traffarrangbrer av styrelse och motesdeltagare: Bo Ahlmark och Kenneth Norlin
Samt vardpar for nasta irsmdte: Mari o Peter Bengtson
Motet valde enhalligt de foreslagna.
§ 13
Faststiillande av medlemsavgift f6r 2007

Beslutades att Arsavgiften ar som tidigare 200:- for fullvardiga medlemmar och 50:- for
stodrnedlemrnar.

§ 14

Faststiillande av plats och tid f6r vGrtr3ff
Efter f6rslag valdes Kenneth Norlin och Kent Ahlvik att ordna plats och tid
§ 15
Faststiillande av tid o plats far Brsm6te 2007

Motet beslutade att Qrsmotet ska hsllas andra helgen i augusti 2007 (2007.08.1 1)

Ovriga trt3ffar diskuterades. Ett forslag fr5n "Tette" var en traff i GBllivare, aven England,
Finland och Holland tillsammans med Cavalcadeklubbar f d n dessa Ignder.
lnget beslutades.

lnga tjvriga frAgor.
§ 18
Matets avslutande

Mijtet avslutades med ett tack till avgaende ordfdrande Ake Kindbom.
Ake dverlamnade klubban till Tord och hglsade honom valkommen som ny ordfdrande

Justeringsman
Justenngsman

