
 Årsmötesprotokoll 20/3 2006 
  Söråkers Folkets Hus 
 
20 medlemmar i klubben närvarade vid årsmötet. 

 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Peter Granåsen öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 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 Peter Granåsen och till sekreterare valdes 
 Eva Rönnberg. 
 
§ 5 Val av justeringsmän som jämte ordförande ska justera dagens protokoll 

Till justeringsmän valdes Bengt Granström och Glenn Blom. 
 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes. 
 
§ 7 Kassaberättelse 

Kassaberättelsen lästes upp och godkändes. 
 
§ 8 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. 
 
§ 9 Fråga om ansvarsfirhet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 10 Val av ordförande för en tid av 2 år 

Peter Granåsen omvaldes som ordförande. 
 



 

§ 11 Val av sekreterare för en tid av 2 år 

 Inget förslag fanns till sekreterare i klubben. Det beslutades att Eva Rönnberg 
 sitter kvar som sekreterare t o m uppstartsmötet i augusti. Valberedningen har då 

sommaren på sig att hitta en sekreterare, förslag mottages tacksamt. 
 
§ 12 Val av fem ledamöter för en tid av 1 år 

 Ulf Byström, Per Eriksson, Åsa Stålnacke, Bengt Granström och Stig 
Danielsson valdes som ledamöter. Nyval för Stig, de övriga omvaldes. 

 
§ 14 Val av tre styrelsesuppleanter för en tid av 1 år  

 Börje Öberg, Arne Norgren och Glenn Blom omvaldes som suppleanter. 
 
§ 15 Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter för en tid av 1 år 

 Jan-Olof Nilsson och Bengt-Erik Engström omvaldes som revisorer. 
 Gunnar Höglund (nyval) och Henrik Söderlund (nyval) valdes som  

revisorssuppleanter. 
 
§ 16  Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år 

 Ingemar Wiklander, Stig Danielsson och Roland Ulander valdes som ledamöter 
 i valberedningen. 
 
§ 17 Val av aktivitetskommitté för en tid av 1 år 

Sune Höglund, Åsa Stålnacke, Lasse Lindblom, David Andersson och Christian 
Andersson valdes som medlemmar i aktivitetskommittén. 
 

§ 18 Inkomna motioner 

 Inga motioner hade inkommit. 
 
§ 19 Bestämmande av medlemsavgift för år 2006  

Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2006 ska vara oförändrad, 150 kronor 
för enskild och familj. 
 

§ 20 Övriga frågor 
 
 Leden Stora Roten/Åsjöarna 
 Reino Hokda har anmält intresse av att hjälpa till att sköta den här leden under 
 förutsättning att ledskotern placeras hemma hos honom. Leden är både lång och 
 svår att hålla i bra skick, röjning under sommarhalvåret vore önskvärt. Lars  
 Lindblom är ledansvarig i området, det beslutades att styrelsen jobbar vidare 
 med frågan för att hitta en bra lösning. 

 Aktivitetskommittén 
Fler engagerade medlemmar behövs i det ideella arbetet i klubben, det 
beslutades att styrelsen arbetar för att utöka aktivitetskommittén och undersöka 
hur man kan underlätta samarbetet. 



Utbildare 
Det behövs även förstärkning vad gäller utbildningssidan. Roland och Stig håller 
för närvarande i förarutbildningen men efterlyser mer hjälp, intresset är stort för 
att ta förarbevis och det är viktigt att vi hjälps åt. Detta är också en aktivitet som 
inbringar pengar till klubben. 

Körkort/förarbevis 
Roland klargjorde bestämmelserna vad gäller körkort och förarbevis. Har man 
tagit sitt körkort före år 2000 gäller det också för att köra skoter. Detta gäller 
INTE om man senare vid något tillfälle blivit av med körkortet av någon 
anledning! Då krävs separat förarutbildning för skoter även sen man fått tillbaka 
körkortet. 
 

§ 21 Mötets avslutning 

Peter tackade för visat intresse och mötet avslutades med kaffe och kaka. 
 
 

Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Peter Granåsen  Eva Rönnberg 
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Bengt Granström  Glenn Blom 

 
 
 
 
 


