Protokoll:
Årsmöte
Datum: torsdag 23 april 2018 Tid: 18.00
Plats: Hedestugan, Hedebacksvägen 15, Hudiksvall.
1. Mötets öppnande
Ordförande Per Åke Persson öppnade mötet och hälsade alla
välkommen.

2. Förteckning över närvarande medlemmar
Magnus Jonsson, Per-Åke Persson, Robert Flank, Leif Kihlström,
Monica Kihlström, Per-Erik Nilsson, Per Svedberg, Stefan Ståhl,
Per-Gunnar Blom, Hans Westerlund, Fredrik Alcén, Tobias
Persson, Per-Åke Bylund, Marie Åslund, Håkan Jägervang,
Kerstin Bruce, Anders Jovenfors, Peter Wiberg, Monica Hedberg

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 Håkan Jägervang och
Fredrik Alcén.

6. Fråga om mötets behöriga utlysning
Det har annonserats i HT 5/3, på Facebook,
samt på hemsidan.
Det beslutades att mötet var behörigt utlyst.

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande läste upp årets verksamhetsberättelse. Klubben
har128 betalande medlemmar.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

8. Ekonomisk rapport
Hans Westerlund redogjorde för ekonomin.
Det fanns 34150 kr i behållning den 23/4-18. Mötet godkände
den ekonomiska rapporten.
Hans redovisade samtidigt balansräkningen (Se punkt 10).
Balansräkningen fastställdes och godkändes att läggas till
handlingarna.
Om någon önskar ta del av rapporterna, kontakta Hans.

9. Föredragning av revisorernas berättelse
Hans Westerlund läste upp revisorernas redogörelse.
Revisorer är Sonny Jonsson och Kent Lindh.
Revisorerna hade ingenting att anmärka på per den 22/4-2018.
Mötet godkände revisionsberättelsen.

10.Fastställande av balansräkning
Se punkt 8.

11.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen.

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

13.Val av ordförande för en tid av ett år
Håkan från valberedningen föreslog omval.
Per Åke Persson omvaldes till ordförande för ett år.

14.Val av tre (3) styrelseledamöter för en tid av två år
Till styrelseledamöter för två år valdes följande.
Per Svedberg, Anders Jovenfors samt Hans Westerlund

15.Val av en (1) styrelsesuppleant för en tid av två år
Omval av Fredrik Alcén.

16.Val av två (2) aktivitetsansvariga
Tidigare aktivitetsansvariga.
Per Englund, Fredrik Lööf
Omval av Per Englund och Fredrik Lööf

17.Val av två (2) revisorer för en tid av ett år, varav en
sammankallande

Omval av Sonny Jonsson, sammankallande och Kent Lindh.

18.Val av tre (3) valberedare för en tid av ett år, varav en
sammankallande
Omval av Håkan Jägervang (sammankallande) Per-Erik Nilsson
samt nyval av Tobias Persson.

19.Fastställande av ersättning till styrelse och för övriga
utdelegerade uppgifter
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.
Ordförande och kassör erhåller en extra ersättning mot kvitto
och telefonkostnad samt 1500kr att dela på två personer.
Mötet beslutade om oförändrade ersättningar.

20.Justering av antal möten
Se punkt 21

21.Motioner
Ordförande Per-Åke Persson läste upp en motion från
styrelsen, angående förslag på ändring av antal möten per
säsong.
Ett till årsmötesbeslut krävs för ändring av stadgarna.
Ett extra årsmöte hölls efter detta.

22.Lotterier
Enklare lotterier kan hållas vid någon aktivitet enligt stämman.
Styrelsen beslutar om det blir aktuellt.

23.Fastställande av datum för upptaktsmöte
Per Svedberg föreslog att upptaktsmötet flyttas fram.
Håkan Jägervang framförde att flera klubbar har mötet i
samband med skoternsdag.
Styrelsen återkommer med förslag på datum.

24.Övriga frågor och ärenden

Håkan J. berättade om samrådsgruppen som startade för åtta
år sedan, dess verksamhet och vad den åstadkommer.
Han redogjorde även för blanketten som tagits fram för
polisanmälan. Åtta anmälningar har inkommit.
Han berättade även om Kustbevakningens skrivelse angående
deras verksamhet som har haft stor preventiv verkan på bl.a.
nykterhet.

Per-Åke berättade att ett förråd planeras att uppföras i
anslutning till Hedestugan för klubbens inventarier och
maskiner.
Han berättade om den nya leden som är på gång från QSTAR på
öster till Östanbräck och att det inväntas besked från
kommunen.
Det har varit stora problem i Forsa säger han, där tre markägare
hotar med att säga upp kontraktet med klubben, främst p.g.a.
sönderkörning orsakat av fyrhjulingar.
Håkan inflikade att det ska bli en separat lag för
terränghjulingar som blir en skärpning.
Förslaget ska pressenteras i november 2019.
Mötet funderade hur efterlevnaden av reglerna ska följas upp!
Per-Åke visade en lista för ”ledobservatörer” som deltagarna
uppmanas att skriva in sig på. Syftet är att få en bättre täckning
på vad som behöveråtgärdad på lederna, genom att exempelvis
ringa och tala om vad som behöver göras.
Per Svedberg funderade på vad som behöver prioriteras när vi
inte hinner vara överallt.

25.Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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