Årsmöte för 2016 i Trelleborgs Motorklubb 2017-02-16
1. Mötets öppnande
Lars Mattsson hälsade alla välkomna till TMK’s 89 årsmöte.
Under året som gått har klubben blivit erbjuden att köpa/hyra klubbstugan för ”stora”
pengar, men efterförhandlingar är vi åter till normaltillståndet. Klubben har som
vanligt varit drivande inom våra sporter. Vi har renoverat klubblokalen allt för att
göra det trivsammare för våra medlemar.
Därefter förklarade Lars Mattsson mötet för öppnat.
2. Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes.
3. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt
Mötet har utlysts på rätt sätt och i laga tid.
4. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes justering att bilkommittéen skall byta namn och det
nya namnet är tävlingskommittéen.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Curt Fredgardh och till sekreterare valdes Anders
Anderholm.
6. Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Bengt Simonsson och Lennart
Kristensson.
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senast verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret
Förvaltningsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret
Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för den tid som revisionen avser
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter
Mötet beslöt att medlemsavgifterna för 2018 skall vara samma som för 2017.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
året
Den föredragna verksamhetsplanen och budgeten för 2017 godkändes av mötet.
12. Val
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a) Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
Omval av Lars Mattsson.
b) Val av två (jämna år), tre (ojämna år) styrelseledamöter för en tid av två
år
Omval av Anders Anderholm, Arne Karlsson och Björn Johansson.
c) Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
Omval av Lars Johansson och Camilla Kristensson (avser enbart bokföring).
Det saknas en suppleant och styrelsen fick i uppdrag att utse lämplig person.
d) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
Omval av Bengt A Eriksson och Bengt Andersson som ordinarie revisorer och
omval av Giesela Anderholm-Hansson och Per-Olof Åkesson som
revisorssuppleanter.
e) Val av tävlingskommitté
Omval av Håkan Strand, Ulf Malmgren, Henrik Lindfors, Lars Mattsson,
Pontus Pettersson, Kai Koivuranta och Anders Kristensson. Nyval av Anders
Anderholm och Arne Karlsson (ansvarig för moppegruppen).
f) Val av ansvarig för tävlingscafeterian
Omval av Lars Johansson
g) Val av pressombud
Omval av Anders Anderholm
h) Val av arkivarie
Omval av Bengt Simonsson
i) Val av medlemskassör och ansvarig för licenserna
Omval av Anders Persson
j) Val av fastighets- och materialutskott
Omval av Håkan Strand, Kent Holmkvist, Björn Johansson och Pontus
Pettersson
k) Val av data ansvariga
Omval av Jan-Åke Berlin och Pontus Pettersson
l) Val av ansvariga för cafeterian
Utses av styrelsen
m) Val av en ledamot i valberedningen för en tid av tre år
Kai Koivuranta
n) Val av ombud till SDF-möten och eventuella andra möten där föreningen
har rätt att representera med ombud
Utses av styrelsen
o) Val av festkommitté för en tid av ett år
Omval av Arne Karlsson, som och utser de ledamöter som anses behövliga.
p) Val av miljöansvarig för en tid av ett år
Omval av Pontus Pettersson
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga motioner hade inlämnats.
14. Prisutdelning
Till årets funktionär utsågs Camilla Kristensson
Uppvaktning med blommor och presentkort till nedanstående medlemmar som fyllt
jämt under 2016:
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Sven Jönsson, Conny Christensson, Curt Fredgard och Håkan Strand
15. Mötets avslutande

Vid protokollet

Anders Anderholm

Justeras

Bengt Simonsson

Lennart Kristensson
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