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Protokoll fört vid SCCS årsmöte 9 augusti 2008 
 
Plats: Flottsbro camping, Huddinge    sid 1 
Närvarande, fullvärdiga medlemmar 
 
Tord Rahlmark Bo Alvemark  
Kenneth Norlin Åke Kindbom  
Christer Ceihagen Christer Jerevall 
Leon Johansson 
  
§1 Öppnande av årsmötet 
 Ordförande Tord Rahlmark förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Frågan om mötets behöriga utlysande. 
 Svaret blev ja. 
 
§3 Dagordningens godkännande. 
 Dagordnig utskickad till samtliga. Godkändes. 
 
§4 Val av mötets ordförande. 
 Tord Rahlmark föreslog och godkändes. 
 
§5 Val av mötets sekreterare. 
 Bo Alvemark föreslogs och godkändes. 
 
§6 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare att 
 jämte ordförande justera protokollet. 
 Förslag på Christer Ceihagen och Christer Jerevall lämnades. 
 Godkändes. 
 
§7 Föredragning av klubbens resultat och balansräkning. 
 Då Kent Ahlvik som är kassör inte kunde närvara drog Kenneth 
 Norlin den ekonomiska situationen. i Kassan: 26.685,81 
 Årsmötet fann summan tillfredsställande.  
 Även en materialinventering är utförd: värde 7640:- (tröjor) 
 Förslag och beslut togs av sälja ut tröjorna till reducerat pris: -50% 
 för att kunna beställa en ny kollektion senare.  
 
§8 Frågan om ansvarsfrihet för det gångna året. 
 Då de flesta medlemmarna sitter i styrelsen på detta årsmöte utom 
 Leon Johansson och Christer Jerevall så gick frågan till dem. 
 båda godkände och beviljade ansvarsfrihet. 
 
       sid 2 



 
   
  

fâéâ~| VtätÄvtwx VÄâu fãxwxÇ 
  

Sekr. Bo Alvemark                 priv. 0243-240497                     Mobil.  073 - 56 945 56 
         Björkled 3                
         S -783 95  Gustafs         priv.: alvemark@telia.com  
 
 

 
§9 Val av ordförande på två år. 
 Valberedningen i form av Christer Jerevall tog till orda och föreslog  
        
 efter samtal med berörd person att sittande ordförande föreslogs   
 bli ordförande två år framåt. Tord Rahlmark röstades enhälligt till 
 ordförande. 
          
§10 Val av två suppleanter på ett år. 
 Förslag på sittande godkändes. 
 Christer Ceihagen och Åke Kindbom. 
  
§11 Val av valberedning med ordförande. 
 Efter ett snabbt samtal på telefon åtog sig Lasse Svensson att vara  
 ordförande och Christer Jerevall också ingå valberdeningen. 
 Godkändes.  
 
§12 Val av träffarrangör 2009  
 Tord Rahlmark med åtog sig att anordna vårträffen i Nora 2009. 
 Godkändes då vi inte längre behöver ligga nära Norge då närvaron är 
 väldigt låg.  
 
§13 Faställande av medlemsavgift för 2009 + arvode 
 Styrelsen föreslår årsmötet att behålla medlemsavgifterna som tidigare 
 då den ekonomiska situationen är stabil. Arvoden till styrelsen behålls 
 på samma nivå. (500:-/pers) Godkändes enhälligt. 
 
§14 Förslag om lämpliga gemensamma träffar. (Cade Raid 2009)   
 Cade Raid 2009 kommer att hållas i Norra Tyskland, kanske Rugen. 
 (början juli) 
 Cade Raid 2010 kommer att hållas i Sverige under veckan före vårat  
 årsmöte som är andra helgen i Augusti. 
 
§15 Fastställande av datum för vårträffen 2009 
 Vårträffen i Nora går av stapeln helgen 5-7/6 2009. 
  
§16 Stadgeändring gällande rösträtt i SCCS? 
 Ordförande Tord R. lämnade ett förslag om att stödmedlemmar får en 
 rösträtt medans  fullvärdiga medlemmar får två röster för att aktivera fler 
 i besluten. Christer Ceihagen var orolig för att någon sätter detta i 
 system och kan rösta ner oss ”vanliga” medlemmar.  
  
       sid 3 
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 Styrelsen diskuterar vidare och genomarbetar detta till nästa årsmöte. 
 Godkändes. 
        
§17 Ansluta SCCS till MHRF? 
 Ordf. Tord R. redogjorde lite kort om fördelar att vara med i MHRF. 
 Ekonomiskt att vara med går på ett ut men vinsten ligger mest i att 
 kanske få in ett flertal nya medlemmar som ser en stor ekonomisk vinst i 
 att ha Cavalcaden försräkrad i MHRF och då vara medlemmar i SCCS. 
   Besiktningsman har vi redan i Tord Rahlmark. 
 Beslut togs att SCCS ansöker om att gå med i MHRF. 
 
§18 Datum och plats för nästa årsmöte. 
 Kenneth Norlin redogjorde på Vår danske medlems vägnar (Jörgen 
 Bagger) att han gärna anordnar årsmötet i Grenå , Danmark. 
 Datum för årsmötet blir 2009-08-08. Godkändes enhälligt.  
 
§19 Övriga frågor 
 Kenneth Norlin efterlyser foton som kan läggas in på hemsidan 
 Tord Rahlmark tackade årsmötets arrangörer Rolf Borg och Rune Ekman 
 för en väl genomförd träff. 
 
§20 Mötets avlutande 
 Ordförande Tord Rahlmark tackade för visat intresse och förklarade 
 årsmötet för avslutat. 
 
 
Flottsbro Camping 2008-08-09   
 
 
 
……………………………………  …………………………………… 
Tord Rahlmark (ordf.)   Bo Alvemark (sekr) 
 
 
 
……………………………………  …………………………………… 
Christer Ceihagen (justeringsman) Christer Jerevall (justeringsman) 


