Timrå snöskoterklubb
§ 1 ‐ 14

Årsmöte 2003‐04‐07

Kl. 19.15 ‐ 20.30

§1 Mötets öppnande
Christer Brodén förklarade mötet för öppnat efter försäljning av lotter.
§2 Fråga om mötet har behörigen utlysts
Mötet förklarades blivit behörigen utlyst.
§ 3 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Tomas Östlund samt till sekreterare valdes Nina Linnsén.
§ 5 Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera dagens protokoll
Till justeringsmän valdes Per Eriksson samt Ingemar Wiklander att justera dagens protokoll jämte Tomas
Östlund.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes samt lades till handlingarna.
§ 7 Kassaberättelse
Kassaberättelsen gicks igenom, resultat och balansräkning fastställdes, samt att skoterlotteriet 2002
kommer att redovisas
år 2003 då försäljningen pågick under vinterhalvåret 2002/2003. Kassaberättelsen godkändes och lades
till handlingarna.
§ 8 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp och gicks igenom och godkändes samt lades till handlingarna.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2002, vilket godkändes.
§ 10 VAL
∙

Fyllnadsval av Ordförande för en tid av 1 år: till ordförande för 1 år valdes Anneli Jonsson.

∙

Val av vice Ordförande för 2 år: till vice ordförande för 2 år valdes Christer Brodén

∙

Fyllnadsval av Sekreterare för 1 år: till sekreterare för 1 år valdes Nina Linnsén
Val av Kassör för 2 år: till kassör för 2 år valdes Siv Backman

∙
Val av 5 Styrelseledamöter för 1 år: till styrelseledamöter för 1 år valdes Ulf Byström, Per
Eriksson, Torbjörn Eriksson, Åsa Stålnacke samt Bengt Granström
∙
Val av 4 Styrelsesuppleanter för 1 år: till styrelsesuppleanter för 1 år valdes Börje Öberg,
Arne Norgren, Glenn Blom samt Rickhard Eriksson.
∙
Val av 2 Revisorer och 2 Revisorssuppleanter för 1 år: till revisorer valdes Jörgen Söderman
och Bengt‐Erik Engström, samt till revisorssuppleanter
valdes Ann‐Christine Ekerhall och Mats Björk
∙
Val av Aktivitetskommitté för 1 år: till aktivitetskommitté valdes Sune Höglund, Åsa
Stålnacke, Urban Eriksson, Owe Nordqvist, Mathias Pettersson,
Leif Hammarberg, David Andersson samt Christian Andersson
∙
Val av 3 ledamöter i Valberedningen för 1 år: till ledamöter i valberedningen valdes
Ingemar Wiklander, Stig Danielsson samt Roland Ulander
§ 11 inkomna motioner
Inga motioner har inkommit, varvid frågan lägges till handlingarna.
§ 12 Beslut om medlemsavgift för år 2004
Medlemsavgift för år 2004 beslutas att vara oförändrad, dvs 150 kr per enskild el. familj, vilket godkändes.
§ 13 Övriga frågor
Diskussion ang. leder uppkom, då motorcykelåkning har upptäckts på vissa leder, lederna ligger både
inom förbudszoner och allmänna zoner.
Det diskuterades om ledavgift kan tas ut för dessa då inget direkt förbud för mc körning föreligger, frågan
skall utredas.
Man kan även vid förnyat avtal med berörda markägare påpeka att förbud för mc åkning på lederna skall
gälla, detta i samråd med markägare/kommun och skoterklubb.
Roland Ulander och Tomas Östlund rapporterade från möte med Sillre skoterklubb om att försöka få
igenom samarbete med olika skoterklubbar emellan för gemensam skoterled, modell huvudled som skall
sträcka sig norrut.
Man ska ta fram prisuppgifter på rundstolpar inför kommande möte den 5:e maj, detta för att kunna
märka upp lederna som behöver vara ca 4 ‐ 5 m breda, problemet med bredden kan vara att markägarna
reagerar negativt.
Skyltning med rundstolpar och reflexer och plåtskyltar påtalades, vilket är ett alternativ om flera klubbar
går samman, svar på prisförfrågan kommer, 5 st. klubbar är aktuella för detta samarbete.
Fler förarutbildningsledare behövs då Stig Wassbrink har slutat. Roland Ulander påtalar att det behövs en
ordentlig förstärkning på det området.

Man efterfrågar ev. frivilliga att delta i utbildning för ledare som är kostnadsfri.
Polisen kommer att ambulera via skoter i bl.a Njurunda, Timrå och Ljustorp under nästa säsong för att
kontrollera att förarbevis finns.
Lotteriet drogs och vinsterna delades ut till glada vinnare.
Tomas Östlund delade ut en röd ros till Siv Backman, Nina Linnsén samt Anneli Jonsson och hälsade dessa
tre damer välkommen in i styrelsen.
Rickhard Eriksson fick en fin vårbukett som tack för det gångna året.
Roland Ulander fick en applåd för stort initiativtagande under året.
Datum fastställdes för konstituerande styrelsemöte till torsdagen den 24 april kl. 19.00 i Folkets Hus,
Söråker.
§ 14 Mötets avslutning
Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet för avslutat kl. 20.30

