PROTOKOLL Årsmöte
Datum: 2013-04-11 kl. 19:00 Plats: SMK-Hälsinge, Ullsättersvägen 18,
Hudiksvall

1. Mötets öppnande
Ordförande Per Åke Persson öppnade mötet och hälsade alla
välkommen.

2. Förteckning över närvarande medlemmar
Per-Åke Persson, Therese Persson, Ove Danielsson, Magnus
Jonsson, Hans Westerlund, Per-Erik Nilsson, Märta Lundin,
Anders Jovenfors, Håkan Jägervang, Per-Gunnar Blom, Mikael
Persson, Lars Persson, Lars Hummer, Per Englund

3. Val av ordförande för mötet

Per-Åke Persson valdes som mötets ordförande.

4. Val av sekreterare för mötet
Magnus Jonsson valdes som sekreterare.

5. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet
Att justera protokollet valdes Hans Westerlund och Mikael
Persson

6. Fråga om mötets behöriga utlysning
Det har annonserats i HT samt på hemsidan och Facebook.

Det beslutades att mötet var behörigt utlyst.

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Mötet godkände verksamhetsberättelsen i befintligt.

8. Ekonomisk rapport
Det fanns 23386kr i kassan 31/3-13. En fodran finns hos
Hudiksvalls Trafikskola för förarbevisutbildningarna för 25-26
deltagare a 600kr/pers. Mötet godkände den ekonomiska
rapporten.

9. Föredragning av revisorernas berättelse
Hans Westerlund läste upp revisorernas berättelse.
Revisorerna hade ingenting att anmärka på. Mötet godkände
revisionsberättelsen.

10.Fastställande av balansräkning
Hans Westerlund redovisade balansräkningen.
Balansräkningen fastställdes och godkändes att läggas till
handlingarna.

11.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet.

12.Fastställande av årsavgift
Mötet fastställde årsavgiften till 250kr för enskild medlem och
400kr för familj.

13.Val av ordförande för en tid av ett år
Mötet valde Per Åke Persson till ordförande för ett år.

14.Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år
Till styrelseledamöter för två år valdes följande
Sekreterare: Omval av Magnus Jonsson
Kassör: Omval av Hans Westerlund
Materialförvaltare: Ove Danielsson
Mötet valde Märta Lundin till ett fyllnadsår som styrelseledamot
för Per-Erik Nilsson som avgår i förtid.
Anders Jovenfors valdes till ett fyllnadsår som styrelseledamot
för Lars Hummer som avgår i förtid. Anders tar nu över som
ledansvarig.

15.Val av en styrelsesuppleant för en tid av två år
Omval av Daniel Hedström.

16.Val av tre aktivitetsansvariga
Omval av Per Englund och Anna Englund.
Nyval av Therese Persson.

17.Val av två revisorer för en tid av ett år, varav en sammankallande
Omval av Sonny Jonsson, sammankallande och Kent Lind.

18.Val av tre valberedare för en tid av ett år, varav en
sammankallande
Anders Pålsson har varit sammankallande.
Mötet valde Per-Erik Nilsson, sammankallande, Håkan
Jägervang och Lars Hummer.

19.Fastställande av ersättning till styrelse, ledansvariga och för
övriga utdelegerade uppgifter
Mötet beslutade att styrelsen har fritt medlemskap samt att man
mot uppvisande av kostnader eller förlorad arbetsförtjänst har

rätt till ersättning. Delegerade arbetsuppgifter från styrelsen till
medlem som medför kostnader berättigar till ersättning. I övrigt
utgår ingen annan ersättning.
20.Motioner
Per-Åke Persson löste upp ett anonymt brev undertecknat av
markägare i Forsa/Hög som beskrev att det är problem med
fyrhjulingar som åker i lederna
Motionen behandlas inte pga. att den är anonym men frågan tas
upp i styrelsen,

21.Lotteri
Mötet beslutade att inte ha lotteri.

22.Fastställande av datum för upptaktsmöte
Mötet beslutade att upptaktsmöte inför nästa säsong blir den
22/8-2013.

23.Övriga frågor och ärenden
Ett förslag på en helg i månaden som arbetshelg fram till
säsonstart.
Mötet gav som förslag att det ska hållas någon ungdomsaktivitet
en gång i månaden.Uppdrag för styrelsen att föreslå tre tillfällen
under säsongen.
Förslag på mötesordning till fyra tillfällen under säsongen
förutom upptaktsmötet, tillsammans med styrelsemöten. Mötet
beslutade med ja.
Tommy Ersgård på XYZ kantänka sig ställa upp och visa
maskiner om vi vill ordna någon träff p vid klubbstugan. Frågan
tas upp i styrelsen och de aktivitetsansvariga.
Leden ut mot Hornslandet har högsta prioritet att få klart till
kommande säsong.
Skyltar, speciellt vid vägkorsningar har också hög prioritet.

Klubbens två containers kan eventuellt placeras invid leden i
Östanbräck.
24.Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse för
den gångna säsongen.
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