Årsmöte Trelleborgs Motorklubb 2012-02-24
1. Mötets öppnande
Lars Mattsson hälsade alla välkomna till Trelleborgs MK:s årsmöte och det är roligt
att så många kommer till årsmötet i år kombinerat med TMK:s 85-årsfest, samt
konstaterade att 2011 har för klubbens del varit ett framgångsrikt år. Därefter
förklarade han årsmötet för öppnat.
2. Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden för årsmötet fastställes
3. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt
Mötet besvarade frågan med ja
4. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Lars Mattsson och Anders Anderholm valdes som
sekreterare för mötet
6. Val av protokolljusterare och rösträknare
Joakim Berg och Kai Koivuranta valdes till protokollsjusterare och rösträknare
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senast verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret
Förvaltningsberättelsen godkändes 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
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgifter
Medlemsavgifterna skall vara oförändrade
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
året
Verksamhetsplanerna och budgeten godkändes av mötet
12. Val
a) Val av föreningens ordförande för en tid av ett år

Lars Mattsson valdes med acklamation
b) Val av två styrelseledamöter för en tid av två år
Valda blev Håkan Strand och Sven Jönsson
c) Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
Eva Roskvist och Lars Johansson valdes
d) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
Till revisorer valdes Bengt A Eriksson och Bengt Andersson och som
revisorssuppleanter valdes Per-Olof Åkesson och Giesela Anderholm-Hansson
e) Val av bilkommitté
Till bilkommittén valdes följande; Håkan Strand, Peter Larsson, Britt Larsson,
Patrik Norremark, Henrik Lindfors, Lars Mattsson, Lars Lindström och Kai
Koivuranta
f) Val av boulekommitté
Följande valdes att utgöra boulekommittén; Karin Persson och Gert Johansson
g) Val av ansvarig för tävlingscafeterian
Som ansvarig för tävlingscafeterian valdes Lars Johansson
h) Val av pressombud
Till pressombud valdes Anders Anderholm
i) Val av arkivarie
Till arkivarie valdes Bengt Simonsson
j) Val av kursansvarig
Lars Mattsson valdes som kursansvarig
k) Val av medlemskassör och ansvarig för licenserna
Som medlemskassör och ansvarig för licenserna valdes Jan-Åke Berlin och Eva
Roskvist
l) Val av fastighetsutskott
Till fastighetsutskott valdes Håkan Strand, Sven Jönsson och Lars Lindström
m) Val av materialförvaltare
Till materialförvaltare valdes Håkan Strand, Sven Jönsson och Lars Lindström
n) Val av ansvariga för Torkarbladet
Som ansvariga för Torkarbladet valdes Lars Mattsson och Jan-Åke Berlin
o) Val av data ansvariga
Till data ansvariga valdes Jan-Åke Berlin och Pontus Pettersson (ansvarig för
hemsidan)
p) Val av Mikaeli marknadsansvarig

Mikaeli marknadsansvariga (Palmfestivalen) blev Bengt Simonsson och Karin
Persson
q) Val av lotteriansvarig
Till lotteriansvarig valdes Lars Mattsson
r) Val av ansvariga för cafeterian
Sussi Jönsson och Sven Jönsson valdes som ansvariga för cafeterian
s) Val av en ledamot i valberedningen för en tid av tre år
Som ledamot i valberedningen för en tid av tre år valdes Ulf Malmgren
t) Val av ombud till SDF-möten och eventuella andra möten där föreningen
har rätt att representera med ombud
Mötet beslöt att styrelsen väljer som skall representera klubben
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Intet
14. Prisutdelning
Årets funktionär i boule blev; Göran och Anki Roos
Årets funktionär i rally blev; Pontus Pettersson
Pristagare i Klubbmästerskapet i rally blev; 1) Gustav Tillgren, 2) Peter Larsson och
3) Magnus Hägg
Pristagare i Klubbmästerskapet i boule blev; 1) Gert Johansson 2) Bo Johansson och
3) Leif Andersson
15. Övriga frågor
Intet
16. Mötets avslutande
Lars Mattsson förklarade årsmötet avslutat och tackade för visat intresse.
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