Protokoll fört vid årsmöte med Timrå Skoterklubb.
Plats: Söråkers Folkets hus.
Datum: 12/3-2008
Tid: 19,00-21,00
Närvarande: 21 stycken enligt lista.
§1
Ordf. Peter öppnade mötet med att hälsa alla välkommen till Söråker.

Öppnande

§2
Peter frågade om mötet var behörigt utlyst. Kallelsen skickades ut i början på
februari. Mötet beslutade att årsmötet var behörigt utlyst.

Behörigt utlyst.

§3
Mötet beslutade att fastställa röstlängden till 21 stycken enligt listan som gått runt.

Röstlängd.

§4
Mötet beslutade godkänna föredragningslistan som alla försett sig med.

Föredragningslista

§5
Peter Granåsen valdes till mötesordförande.
Ewa Åström valdes till mötessekreterare.

Mötes ordförande
Mötes sekreterare

§6
Mötet valde Stig Danielsson och Bengt Granström till justerare för årsmötet.

Justerare

§7
Mötet valde Arne Norgren och Per Eriksson till rösträknare.

Rösträknare

§8

Verksamhetsberättelsen

Peter gick igenom punkterna i verksamhetsberättelsen och det diskuterades lite.
Funderingar om medlemsantalet stämmer.
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och att Ewa får uppdraget att
kolla igenom medlemsregistret.
§9
Peter gick igenom kassaberättelsen och vissa poster diskuterades.
Mötet beslutade:
Att godkänna kassaberättelsen.
Att Peter får i uppdrag att kolla upp skoterförsäkringarna.

Kassaberättelse

§ 10
Ewa läste igenom revisorernas berättelse och mötet godkände den.

Revisionsberättelse

§ 11
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Ansvarsfrihet
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§ 12
Ewa läste upp verksamhetsplanen som aktivitetskommittén lagt fram till mötet.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen.

Verksamhetsplan

§ 13
Styrelsen har fått in två motioner till årsmötet.
Den först kommer från Ewa Åström som läste upp motionen om reflexvästar till
klubben och till försäljning.
Den andra var från Ulf Byström och handlade om pulkhyror.
Mötet beslutade efter diskussioner:
Att bifalla Ewas motion om reflexvästar.
Att Ewa lägger ut en förfrågan på hemsidan.
Att klubben köper 10 västar med reflexloggo på ryggen.
Att pulkhyran höjs till 100:-/dygn för medlemmar.
Att pulkhyran blir 200:-/dygn för icke medlemmar.
Att hyran blir 500:-/vecka för medlemmar.
Att hyran blir 1000:-/vecka för icke medlemmar.
Att Ulf ansvarar för uthyrningen.

Motioner

§ 14
Mötet beslutade att behålla avgiften även för 2009.

Medl.avgift-09

§ 15
Mötet beslutade välja Peter Granåsen på 2 år till ordförande för klubben.

Val av ordf.

§ 16
Mötet beslutade att hoppa över punkten då Ingemar Viklander har 1 år kvar.

Val av v.ord.f.

§ 17
Mötet beslutade att välja Ewa Åström till sekreterare för klubben på 2 år.

Val av sekr.

§ 18
Mötet beslutade att välja Birgit Svensson till kassör på 1 år.

Val av kassör

§ 19
Mötet beslutade att välja Ulf Byström, Per Eriksson, Bengt Granström,
Stig Danielsson och Arne Norgren som ledamöter på 1 år.
Där Arne var nyval och de övriga omval.

Val av ledamöter

§ 20
Mötet beslutade att välja Glenn Blom, Tomas Persson och David Andersson till
suppleanter på 1 år.
Där Tomas är nyval och de övriga omval.

Val av suppl.

§ 21
Mötet beslutade välja Lars Lindblom, David Andersson, Anne Söderberg,
Sten Näslund och Glenn Blom till aktivitetskommitté på 1 år.
Samtliga omval.

Val av akt.kom.

§ 22
Mötet beslutade enhälligt att välja Ulf Byström till matrialförvaltare på 1 år.

Matrialfövalt.
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§ 23
Val av ledansv.
Efter diskussioner om ledfördelningen beslutade mötet följande:
A= Söder om älven(Värdshus Vävland, Bjärme) + Fagervik och Klippstugan
ansvarig Bengt Granström
B= Bergeforsen, Snägden ansvariga Valter Forsberg medhjälkpare Leif Eriksson.
C= Hässjö, Åsjöarna, Lill Roten, Storsjön ansvarig Sten Näslund medhjälpare Glenn Blom
D= Söråker, Tynderö ansvarig Per Eriksson mehjälpare Arne Norgren.
E= Vargmyra, Stor Roten, Åsjöarna ner till Stavre, Tunbodarna till 331, IP i Mellberg
ansvarig Lars Lindblom mehjälpare Andreas Lindholm
F= Ljustorp, Fuske ansvarig Tomas Persson.
§ 24
Mötet beslutade omval på revisorerna Jan-Olov Nilsson och Bengt- Erik Engström.
Revisorsuppleanterna Gunnar Höglund och Henrik Söderlund omvaldes också
på 1 år.

Val av Revisor

§ 25
Mötet beslutade efter diskussion att valberedningen består av två ledamöter i år.,
Att välja Roland Ulander och Christer Brodén till valberedning.

Val av valberedn.

§ 26
Mötet beslutade att ordföranden, kassören och sekreteraren får teckna klubben
var för sig.

Firmatecknare.

§ 27
Då det inte fanns några övriga val bordlades den punkten.

Övr. val.

§ 28
Övr. frågor.
A) Stig Lindholm frågade om vad som skulle göras med stugan vid Vargmyra som
klubben äger. Stugan är öppen så vem som helst kan gå in och fika eller värma sig.
Efter diskussion då en del medlemmar inte visste att vi ägde någon stuga uppmanades
Stig Lindholm att kolla upp statusen på stugan om det är möjligt att flytta stugan och
ev. kostnad för det samt att Stig rapporterar till Peter eller Ewa. Styrelsen får fundera
på att lägga ett höstmöte vid stugan för att då besluta vad som skall göras.
B) Peter berättade om Skönviksbergets dag med en hel del aktiviteter.
Den som vill representera klubben tar kontakt med Peter.
C) Ewa delade ut priser till de medlemmar som ej var närvarande vid lottdragningen
den 15/1-08.
Pris delades också ut till de som svarat på frågorna under ”En kul dag i Stavregropen”.
Arne Norgren uppmärksammades för alla sina nedlagda timmar med kartorna och att
han ställer upp och skriver ut papper till klubben.
Ewa överlämnade ett badlakan med broderad skoter i Arnes färger.
Peter föreslog att den som inte är närvarande vid lottdragningen skall priset dras om och
delas ut samma kväll så ingen skall som nu Ewa ha priser liggandes under en lång tid.
Då detta togs upp under övriga frågor får styrelsen ta beslutet.
§ 29
Avslutning.
Peter avslutade årets årsmöte med att tacka för visat intresse och hoppades på ett nytt
aktivt och roligt skoterår.
Mötet passade även på att tacka Söråker för ett väldigt gott fika.
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Vid protokollet:

Ewa Åström
Sekreterare

Justeras:

Stig Danilesson

Bengt Granström
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