Årsmötesprotokoll 28/2 2005, Söråkers Folkets Hus
§ 1 Mötets öppnande
Vice ordförande Christer Brodén 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 Rickhard Eriksson och till sekreterare valdes Eva Rönnberg.
§ 5 Val av justeringsmän som jämte ordförande ska justera dagens protokoll
Till justeringsmän valdes David Andersson och Christian Andersson.
§ 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 Fyllnadsval av ordförande för en tid av 1 år
Ingen kandidat fanns till ordförandeposten. Föreningen och styrelsen står alltså tills vidare utan
ordförande vilket är olyckligt. Mötet gav styrelsen och valberedningen i uppdrag att arbeta vidare i
frågan för att försöka få fram en kandidat snarast möjligt.
§ 11 Val av vice ordförande för en tid av 2 år
Christer Brodén omvaldes som vice ordförande.
§ 12 Val av kassör för en tid av 2 år
Siv Backman omvaldes som kassör.
§ 13 Val av fem ledamöter för en tid av 1 år
Ulf Byström, Per Eriksson, Torbjörn Eriksson, Åsa Stålnacke och Bengt Granström omvaldes som
ledamöter.

§ 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.
Stig Danielsson (omval) 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, Urban Eriksson, 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
Snägdenstugan
Förslag på att inrätta en stugkommitté som ansvarar för öppethållning av stugan.
För att göra det mer lockande att ställa upp gavs exempel från Kovlands skoterklubb där den som
jobbar en helg får behålla ev. överskott från försäljningen. Efter diskussion beslutade mötet att detta
inte var lämpligt i klubben eftersom vi får kommunalt bidrag för att svara för öppethållningen.
Mötet beslutade att inrätta en kommitté och gav styrelsen och valberedningen i uppdrag att utse
medlemmar i denna.
Fråga om huruvida klubben kan låna ut stugan till privatpersoner. Det diskuterades om vad som står i
avtalet, men åsikten på mötet var att klubben själv avgör detta från fall till fall.
Terrängmotorcykel‐förare som medlemmar i klubben?
Tre personer som kör terräng‐mc deltog på mötet och var intresserade av att gå med i klubben. Detta
gav upphov till en lång diskussion om körsätt, förstörelse, lagar m m.
Sammanfattningsvis blev klubbens hållning till detta att vi inte har befogenhet att ge förare av
terrängmotorcyklar tillstånd att använda skoterlederna, och alltså inte kan anta dem som
medlemmar i klubben. 90 % av våra leder går på SCA:s mark och i det avtalet står det att
överenskommelsen endast gäller skoteråkare. Farhågor fanns också att markägare skulle kunna bli
negativt inställda om vi tillåter terräng‐mc längs lederna vilket skulle kunna försvåra för avtal i
framtiden.

Diskussion också om vad som gäller för terräng‐mc kontra skoter. Mötet gav styrelsen i uppdrag att
kontrollera lagar och regler i frågan för att vara korrekt uppdaterade.
Frivilligarbete
Förfrågan om klubbens medlemmar kan stå till förfogande med skoter främst vid behov av
räddningstjänst med kanske även vid andra evenemang. Mötet beslutade att klubben ska hjälpa till i
möjligaste mån vid behov och att lämpliga kontaktpersoner kan vara de ledansvariga. En lista på
kontaktpersoner kan lämnas till exempelvis SOS. Mötet gav Bengt Granström i uppdrag att
kontrollera saken närmare.
Ny ledkarta
Kostnad, sponsormöjligheter, tidsperspektiv m m diskuterades.
Möjligheterna att få kartan sponsrad av företag genom annonsplatser ansågs som goda, men även
om det inte skulle ge önskad kostnadstäckning ansåg mötet att i så fall får klubben ta kostnaden
eftersom en ny ledkarta verkligen behövs.
Mötet gav Bengt Granström och Per Eriksson i uppdrag och närmare kontrollera kartunderlag, GPS‐
mätning m m.
Avsikten är att ha en ny ledkarta klar inför nästa säsong.
Konstituerande styrelsemöte
Mötet gav Siv Backman och Eva Rönnberg i uppdrag att bestämma datum för detta.
Hemsidan
Den nya ansvariga för web‐sidan har fått tillgängliga uppgifter och ska jobba vidare med att få en
fungerande web‐sida.
§ 21 Mötets avslutning

