Årsmöte Trelleborgs Motorklubb 2009-02-26
Lars Mattsson hälsade alla hjärtligt välkomna till TMKs årsmöte. Det har varit ett bra
år ekonomiskt och med fina arrangemang, samt mycket aktivitet bland klubbens
medlemmar. Där efter förklarade han årsmötet som öppnat.
1. Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes
2. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt
Möte ansåg att årsmötet har utlyst på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valds Lars Mattsson och till sekreterare för mötet valdes
Anders Anderholm
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Eva Björklund och Jonas Johansson
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senast verksamhetsåret
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret
Förvaltningsberättelsen godkändes
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret
Revisorernas berättelse föredrogs
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för den tid som revisionen avser
På grundval av revisionsberättelsen beslöt årsmötet att bevilja styrelsen ansvarfrihet
för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
Medlemsavgiften fastställdes till de belopp som beslutats på decembers månadsmöte
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
året
Årsmötet godkändes styrelsens verksamhetsplan, med noteringen att 7 mars ändras till
8 mars och årsmötet fastställde där efter den föreslagna budgeten.
11. Val
a) Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
Lars Mattsson valdes till ordförande för en tid av ett år

b) Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år
Håkan Strand och Sven Jönsson valdes som ledamöter för en tid av två år
c) Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
Eva Björklund och Lars Johansson valdes som suppleanter för tid av ett år
d) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
Bengt A Eriksson och Bengt Andersson som revisorer för en tid av ett år, samt
Per-Olof Åkesson och Giesela Anderholm-Hansson valdes som
revisorssuppleanter för en tid av ett år
e) Val av bilkommitté
Till medlemmar i bilkommittén för en tid av ett år valdes Håkan Strand,
Henrik Lindfors, Peter Larsson, Britt Larsson, Patrik Norremark, Lars
Mattsson, Lars Lindström, Kai Koivuranta och Jonas Johansson
f) Val av boulekommitté
Till medlemmar i boulekommittén för en tid av ett år valdes Karin Persson,
Eva Möller och Lennart Hansson
g) Val av ansvarig för tävlingscafeterian
Utses av bilkommittén
h) Val av pressombud
Anders Anderholm valdes
i) Val av arkivarie
Nils-Åke Åkesson valdes
j) Val av kursansvarig
Lars Mattsson valdes
k) Val av medlemskassör och ansvarig för licenserna
Jan-Åke Berling valdes
l) Val av fastighetsutskott
Håkan Strand, Sven Jönsson och Lars Lindström valdes
m) Val av materialförvaltare
Håkan Strand, Sven Jönsson och Lars Lindström valdes
n) Val av ansvariga för Torkarbladet
Valda blev Jan-Åke Berlin och Lars Mattsson
o) Val av data ansvariga
Jan-Åke Berlin, Britt Larsson och Peter Larsson valdes
p) Val av Mikaeli marknadsansvarig
Bengt Simonsson och Karin Persson valdes
q) Val av lotteriansvarig
Lars Mattsson valdes
r) Val av ansvariga för cafeterian
Sussi och Sven Jönsson valdes
s) Val av en ledamot i valberedningen för en tid av tre år
Christer Hansson valdes för en tid av tre år
t) Val av ombud till SDF-möten och eventuella andra möten där föreningen
har rätt att representera med ombud
Utses av styrelsen
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Intet
13. Prisutdelning
Boule tallrikspelen

1) Lennart Hansson, 2) Gert Johansson och 3) Bertil Almhov
Klubbmästerskap i rally
1) Magnus Hägg, 2) Gustav Tillgren och 3) Fredrik Lenander
Årets funktionär i Bilsport
Lennart Kristensson
Årets funktionär i Boule
Bo Johansson
Årets jubilar
”Limpan” Lindberg
14. Övrig frågor
Till Torkarbladet behövs mera material, i stort sett allt är välkommet
Blommor och tack avgående funktionärer
4 april körs Anderslövsrallyt och då behövs all hjälp vi kan få
6 juni körs Trelleborgs Motorshow och även här behöver vi hjälp
Ordföranden Lars Mattsson uppvaktades med blommor som tack för det fina jobb han
gör för klubben
15. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade all närvarande
Vid protokollet
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