Suzuki Cavalcade Club Sweden
Protokoll fört vid SCCS årsmöte den 8:e augusti 2009
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Plats: MC-Touring Camp, Nödager. Danmark
Närvarande från styrelsen:
Bo & Åza Alvemark

Kenneth Norlin & Kerstin Hagelin

Bengt Sundberg

Närvarande medlemmar
Jörgen Bagger & Kirsten Schmidt

Christer Ceihagen & Emma Alvinsson

Åke & Elisabeth Kindbom

Leon & Ann-Christin Johansson
§ 1.
Mötets öppnande.

Bo Alvemark hälsade samtliga varmt välkomna och med ett kraftfullt slag med inlånad
kalenderbok öppnade han detta vårt 18:e årsmöte.
Bo hade åtagit sig uppgiften att öppna detta årsmöte då ordförande Tord Rahl valt att inte närvara.
§ 2.
Årsmötets behöriga utlysande
Då plats och tid för årsmötet i god tid meddelats via hemsida, föregående protokoll samt i
medlemsbrev vid utskick för medlemsavgiftens betalning ansåg de närvarande att kallelse
lämnats inom föreskriven tid.
Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades därmed med ett jakande svar från de närvarande.
§ 3.
Godkännande av förslag till dagordning.
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19.

Mötets öppnande.
Frågan om mötets behöriga utlysande.
Dagordningens godkännande.
Val av mötets ordförande.
Val av mötets sekreterare.
Val av två justeringsmän och tillika rösträknare, att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Föredragning av klubbens resultat och kassabehållning.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året.
Val av ny sekreterare på två år.
Val av kassör på två år
Val av 2 suppleanter på ett år
Val av valberedning med ordförande
Val av träffarrangörer för 2010.
Fastställande av medlemsavgift för 2010 samt styrelsearvode.
Förslag om gemensamma träffar (Cade Raid 2010).
Fastställande av datum för vårträffen 2010.
Datum och plats för nästa årsmöte.
Övriga frågor.
Mötets avslutande.

- De närvarande medlemmarna godkände lämnat förslag till dagordning och denna fastslogs härmed.
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§ 4.
Val av mötets ordförande.
Till mötets ordförande valdes Bo Alvemark
§ 5.
Val av mötets sekreterare.
Till sekreterare under mötet valdes Bengt Sundberg.
§ 6.
Val av justeringsmän samt rösträknare.
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes: - Leon Johansson
- Jörgen Bagger
§ 7.
Föredragning av klubbens resultat och kassabehållning.
Då vår Kassör Kent Ahlvik inte kunde närvara hade han tidigare sänt sin rapport om klubbens
finansiella ställning till styrelsen.
Bo Alvemark läste upp redogörelsen samtidigt som ett exemplar sändes runt bland de närvarande..
Kassabehållningen var fram till 2009-04-06: 23 463:81
§8
Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna arbetsåret.
Vid fråga om ansvarsfrihet för det gångna året av styrelsen enades slutligen de närvarande om att
ge styrelsen detta..
Dock hade detta medgivande föregåtts av diskussion om att både Ordförande samt Kassör
saknades på årsmötet, liksom att inga underlag/förklaringar för redovisade poster lämnats.
Beslut:
Vid kommande årsmöten skall Kassören samt kassabok med verifikationer finnas tillgängliga
för närvarande medlemmar.
§ 9.
Val av sekreterare på två år.
Valberedningens förslag: Kenneth Norlin.
Fråga: Kan Kenneth Norlin väljas?
Svar: Ja !
Beslut: Kenneth Norlin väljes som sekreterare under två år.
§ 10
Val av kassör på två år.
Nuvarande Kassör Kent Ahlvik har avsagt sig möjligheten att bli omvald.
Valberedningens förslag: Bo Alvemark.
Fråga: Kan Bo Alvemark väljas?
Svar: Ja !
Beslut: Bo Alvemark väljes som kassör under två år.

§ 11.
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Val av två styrelsesuppleanter på ett år.
Diskussion togs upp av medlemmarna angående behovet av styrelsesuppleanter i en
så liten klubb som SCCS
Frågan lämnades ut till de närvarande för beslut och handuppräckning med rösträkning utfördes.
Svar Ja = inga styrelsesuppleanter anses nödvändiga.
Svar Nej = styrelsesuppleanter anses nödvändiga.
Resultat av handuppräckning.
Ja = 6 st
Nej = 1 st.
Beslut: Inga nya styrelsesuppleanter väljes.
§ 12
Val av valberedning med ordförande
Som Ordförande i Valberedningen valdes: Christer ”Tette” Ceihagen
Åke Kindbom
Som ledamot i Valberedningen valdes:
§ 13
Val av träffarrangörer för våren 2010
Bengt Sundberg utsågs att ansvara för vårträffen 2010 i Linköping eller dess omnejd.
§ 14
Fastställande av medlemsavgift för 2010 samt styrelsearvode
Kostnad för kommande 20:års firande
Fråga ställdes under mötet om en tillfällig ökning av medlemsavgiften, för att på det sättet skapa
en ekonomisk buffert för det kommande 20:års firandet.
Efter div. diskussioner beslutades att så inte skulle ske, utan en avgift kommer troligtvis att tagas
upp för de som då väljer att närvara.
Medlemsavgift för 2010
Då vår kassabehållning är acceptabel samt inga stora kostnader är planerade föreslår styrelsen att
årsavgiften för 2010 förblir oförändrad mot tidigare.
Medlemsavgift för 2010 föreslås således av styrelsen att kvarstå vid 200:- för ordinarie medlem
samt 50:- för stödmedlem.
Beslut: Oförändrad medlemsavgift för 2010 gäller.
Styrelsearvode för 2010
Styrelsearvodet för de 3 ordinarie styrelseposterna Ordförande, Kassör samt Sekreterare föreslogs av
de närvarande medlemmarna vara oförändrat 500:-.
Till de 2 styrelsemedlemmarna utan officiella uppdrag ansåg de närvarande att ersättning ej skall utgå.
Efter diskussion antogs det lämnade förslaget från de närvarande medlemmarna
Beslut: Oförändrat styrelsearvode (500:-) för 2010 gäller för de tre ovan nämnda styrelseposter.
De två styrelsemedlemmarna utan uppdrag erhåller inget arvode.
§ 15
Förslag om gemensamma träffar
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Enligt tidigare beslut sker SCCS årsmöte för 2010 den 7/8 i samband med Cade Raid 2010.
Cade Ride 2010 genomförs på High Chaparall, mellan fredagen den 6/8 till måndagen den 9/8, 2010
Kompletterande information kommer att läggas ut på vår hemsida.
§ 16
Fastställande av datum för vårträffen 2010
Beslut: Vårträffen genomförs 28/5 – 30/5 med plats enl. § 13.
§ 17
Datum och plats för årsmötet 2010
Som tidigare nämnts under §15 så sker SCCS´s årsmöte den 7/8 i samband med arrangemanget
av det internationella Cade Ride 2010 på High Chaparall.
Till denna träff förväntas och uppmanas alla medlemmar från SCCS att närvara!! Kom!!
Vi skall minst bli fler än våra besökande Bröder från kontinenten.
Kontakt med S.C.C.N
Diskussion skedde även här om hur vi på lämpligt sätt kan göra de norska medlemmarna medvetna
om detta möte. Vi saknar dem och insikt i varför SCCN eller SCCN´s styrelse inte verkar vara aktiv.
Det beslutades därför att Bengt Sundberg försöker meddela SCCN och deras medlemmar om detta möte.
Förhoppningen är även att den svenska hemsidan läses av våra norska vänner.
Under denna punkt beslutade även att Jörgen Bagger försöker kontakta de danska
Cavalcadeägarna om samma sak.
§ 18
Övriga frågor
Inga frågor noterades under denna punkt.
§ 19.
Mötets avslutande
Bo Alvemark riktade ett särskilt tack till Jörgen Bagger & Kirsten Schmidt för det förträffliga
sätt de ansvarat för detta möte. Tacket åtföljdes av kraftiga applåder från oss församlade.
Mötet avslutades därefter med att Bo Alvemark tackade samtliga närvarande för visat intresse
och engagemang samt med en förhoppning om att vi skall vara betydligt fler vid nästa träff..
Nödager som ovan

.........................................

..........................................................

Bo Alvemark
mötets O.

Bengt Sundberg
mötets S.

........................................

Leon Johansson
Justeringsman

Bengt Sundberg.
t.f. Sekreterare SCCS

.........................................................

Jörgen Bagger
Justeringsman
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