
Svågadalens skoterklubb  Årsmötesprotokoll  
21 februari 2016 

1. Årsmötet öppnas 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare – Marcus Joelsson och Elin Joelsson. 

3. Val av justerare tillika rösträknare – Kenth Söderlund och Leif Bergström. 

4. Godkännande av mötets utlysande - Ja 

5. Fastställande av dagordning - Ja 

6. Genomgång av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2015 – Elin 

presenterar verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. 

7. Revisionsberättelse – Elin läser upp revisionsberättelsen.  

8. Ansvarsfrihet för styrelse 2015/2016 – Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet. 

9. Fastställande av medlemsavgifter – Medlemsavgiften höjdes från 200 kr till 250 kr vid förra 

årsmötet. 250kr kvarstår. 

10. Fastställande av arvode – Ordförandearvodet på 1500 kr kvarstår. Mötet beslutar att instifta 

ett arvode på 1500kr till ledamot med kassa-, sekreterar- och administratörsansvar (Elin 

Joelsson). 

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhetsåret – Klubben ska bistå Ängebo IK med att färdigställa svågabron, förbättra en 

del broar och genomföra 10-årsjubileumet av skoterfestivalen. Styrelsens budgetförslag 

godkänns. 

12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner – Inga förslag. 

13. Beslut om antal ledamöter samt ersättare i styrelsen - 7 ledamöter och 2 suppleanter. 

14. Val av föreningsstyrelse 

a. Ordförande för en tid av ett år – Thomas Sandin. 

b. Tre ledamöter för en tid av två år – Marcus Joelsson, Pelle Persson och Elin Joelsson. 

Hans Karlsson, Kenth Söderlund och Roger Berglund sitter kvar t.o.m årsmötet 2017. 

c. Två suppleanter för en tid av ett år, med för dem fastställd turordning – Robin 

Wachenfeldt och Peter Jonsson. 

d. Två revisorer för en tid av ett år – Per Brink och Stefan Wedin. 

e. Firmatecknare – Mötet beslutar att Thomas Sandin och Elin Joelsson är 

firmatecknare och tecknar föreningen var för sig. 

f. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en är sammankallande –

Maria Sandin (sammankallande), Leif Bergström och Jan Andersson. 

15. Övriga frågor 

a. Kartor – Elin ska kolla på det. Åkes motor vill gärna ha kartor till försäljning. 

b. Ledgruppen – Kommun, skogsägare och skoterklubbarna. Vi ska delta men har ingen 

fastställd representant. 

c. 10-årsjubileumet- Förslag om att anordna godisregn, bjuda in räddningstjänsten för 

uppvisning och deltidsrekrytering samt kontakta Bonnbagers om dragrace. 

16. Mötet avslutas 

_______________________  _______________________   

Ordförande Marcus Joelsson  Sekreterare Elin Joelsson   

 

_______________________   _______________________ 

Justerare Kenth Söderlund  Justerare Leif Bergström 


