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Årsmötesprotokoll 2014-03-16 Nora församlingsgård

1. Mötets öppnande
Ordförande Jan Byström hälsar samtliga välkomna och förklarar årsmötet öppnat.
Fastställande av röstlängd.
2. Val av ordförande för mötet
Mötet väljer Jan Byström till ordförande för dagens möte.
3. Val av Sekreterare för mötet
Mötet Väljer Maria Nordgren till sekreterare för mötet.
4. Val av justeringsmän
Thomas Jonasson och Jonas Bertlin väljs att justera dagens protokoll.
5. Fråga om mötes behöriga utlysande.
Mötet är behörigt utlyst.
6. Faställande av föredragningslista
Mötet fastställer föredragningslistan.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande föredrar verksamhetsberättelse (se bilaga)
8. Styreslens verksamhetsberättelse (balans och resultatsräkning)
Kassören föredrar förvaltningsberättelsen. Årets resultat +16121.47
Meddelar att klubben har 92 731 kronor.
Kvitton på inköpta varor samt påskrivet av ordförande & påskrivet av
Den som köpt in, för att kunna kvittera ut pengar utav kassör.
9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under föregående år.
Ordförande läste upp revisorernas berättelse som förslår mötet att bevilja styrelsen
Ansvarsfrihet för det gångna året.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutar om att ge styrelsen ansvarsfrihet för gångna året.
11. Faställade av medlemsavgift/anläggningsavgift
Mötet beslutar om oförändrad medlemsavgift, medlemsavgift är 500/år och familj
Anläggningsavgiften sänks till 500:- från tidigare anläggningsavgift för åkare över 12 år
Var tidigare 1000:De som är medlem i Härnösandsmotorcykelförening får en rabatt på 250 kronor,
Mot uppvisande av medlemskort. Man är då fullvärdig medlem i Höga Kusten motorklubb
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Med samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar.
Stödmedlem: Valfritt belopp lägst 100:Engångsavgift anläggning 100:-familj/dygn.
12. Faställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande år.
Årsmötet fastställer verksamhetsplan samt budget.(se bilaga)
13. Behandling av styrelsens förslag och och i rätt tid inkommna motioner.
Årsmötet fann inga inkomna motioner.
14. Val av ordförande för en tid av ett år.
Valberedningen Ulrika Jonsson föreslår att sittande ordförande Jan Byström omväljs för
perioden ett år.
Årsmötet beslutar att sittande ordförande Jan Byström omväljs för perioden 1år.
15. Val av tre stycken styrelseledamöten för en tid av två år.
Valberedningen föreslår Thomas Jonasson, Camilla Markström och David Zetterlund.
Årsmötet beslutar:
Att Thomas Jonasson, Camilla Markström och David Zetterlund väljs på 2år.
16Val av tre stycken ledamöten för en tid av ett år.
Valberedningen föreslår Jonas Bertlin , Hendrik Gustavsson och Maria Nordgren(sekreterare)
Årsmötet beslutar:
Att Jonas Bertlin, Hendrik Gustavsson och Maria Nordgren väljs på 1år.
17. Val av revisor för en tid av ett år.
Valberedningen föreslår Jan-Olov Melander.
Årsmötet beslutar:
Att Jan–Olov Melander välj som revisor för ett år.
18. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år / varav en
sammankallande.
Ulrika Jonsson omval till ledamöte i valberedningen, samt sammankallande.
Jan-Ove Höglund valdes till ledamöte till valberedningen.
Årsmötet beslutar att välja Ulrika Jonsson och Jan-Ove Höglund att utgöra valberedningen för
Ett år.
19. Mötets avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

………………………………………….…
Ordförande Jan Byström

…………………………………………
Sekreterare Maria Nordgren
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………………………………………….…
Justeras Hendrik Gustavsson
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…………………………………………
Justeras Jonas Bertlin

