Årsmöte Höga Kusten Motorvecka 2018

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Per-Erik Eriksson som hälsade samtliga välkomna.
2. Val av ordförande vid årsmötet.
Per-Erik Eriksson valdes till ordförande.
3. Val av sekreterare vid årsmötet.
Yvonne Lindvåg-Sjödin valdes till sekreterare.
4. Val av justeringsmän.
Pia Jantunen och Kjell Sjödin valdes till justeringsmän.
5. Verksamhetsberättelse.
Ordförande läste upp Verksamhetsberättelsen och den godkändes.
6. Ekonomisk rapport.
Kassören redogjorde för ekonomin.
7. Revisionsberättelse.
Revisionsbyrån inkom samma dag med resultat och balansräkning som var granskad
och godkänd.
8. Ansvarsfrihet.
Styrelsen får ansvarsfrihet för året 2018.
9. Val.
a. Ordf.: Per-Erik Eriksson valdes på 2 år.
b. Kassör: Renée Lindvåg valdes på 1 år.
c. Ledamöter och suppleanter. Ledamöter: Pia Jantunen 2år, Bruno Fahlén 2 år,
Yvonne Lindvåg Sjödin 2 år, Marlene Grönlund 2 år, Kristoffer Thun 1 år, P-O
Rydkvist 1 år, Patrik Jonsson 1 år. Suppleanter: Kjell Sjödin 1 år, Bengt Grönstedt 1
år.
d. Revisorer: Jonny Jönsson 1 år, Martin Nygren 1 år samt att revisionsbyrån gör
bokföringen.
e. Firmatecknare: Ordförande och kassör i samförstånd. Revisionsbyrån vill ha
tillgång till kontot, och det godkändes.
10.Stadgeändring.
Årsmötet beslutade om ett tillägg till stadgarna som ska heta Prestationskrav, dvs att
varje förening som ingår i motorveckan ska skapa sitt eget event samt bistå med

minst 3 st. arbetare under ett av motorveckans event men i första hand flyget.
Avkastningen till varje förening kommer att vara procentuellt men minimum 10,000 kr
om resultatet medger den utdelningen from motorveckan 2019. Om inte
avkastningen kommer upp i minimum 10,000 så kommer detta att läggas i en pott för
kommande år 2020.
11. Motioner.
Styrelsen inkommer med en motion om att införa ett arvode för styrelseledamöter.
Årsmötet godkänner att styrelsen tar eget beslut om detta. Detta beslutar styrelsen
om på nästa styrelsemöte.
12. Avslutning och info om veckan.
Mötet avslutades med att ordförande tackade för visat intresse och gav lite info om
veckan och dessutom fick vi en mycket god smörgåstårta och kaffe.
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