
Svågadalens skoterklubb  Protokoll årsmöte  
26 februari 2017 

1. Mötets öppnas 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare- Thomas Sandin och Elin Joelsson. 

3. Val av justerare tillika rösträknare- Roger Berglund och Hans Karlsson. 

4. Godkännande av mötets utlysande- Ja 

5. Fastställande av dagordning- Ja 

6. Genomgång av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2016 

7. Revisionsberättelse- Läses upp 

8. Ansvarsfrihet för styrelse 2016/2017. Mötet ger sittande styrelse ansvarsfrihet. 

9. Fastställande av medlemsavgifter - 250 kr. 

10. Fastställande av arvoden - Oförändrat, 1500 kr till ordförande och 1500 kr till 

administratör/sekreterare. 

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

verksamhetsåret – Fokus kommer att ligga på att försöka röja och kryssa upp mot 

Hornberget samt röja Hedvigsfors mot Furuberg.  Mötet godkänner budgetförslaget. 

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

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 till årsmöte 2018. 

b. Tre ledamöter för en tid av två år – Hans Karlsson, Kenth Söderlund och Roger 

Berglund väljs till årsmöte 2019. Elin Joelsson, Marcus Joelsson och Pelle Persson 

sitter kvar till årsmöte 2018. 

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

Wachenfeldt och Peter Jonsson. 

d. Två revisorer för en tid av ett år – Yvonne Bergström och Veronica Fasth. 

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. Skoterkortsutbildare – Sture önskar att vi utbildar någon ytterligare från klubben. För 

att få gå utbildningen måste man ha högskoleutbildning med pedagogisk inriktning. 

Mötet föreslår att Maria Sandin går utbildning för att bli skoterkortsutbildare om hon 

vill.  

b. Ledkoppling - Lokatten fortsätter att prata om att koppla ihop våra leder men vi 

kommer inte längre med markägarna på södra sidan av norrdellen. Vårt förslag är 

kolarstigen på norra sidan av norrdellen. 

c. Sista april – Vi har fått erbjudande att sälja de överblivna hamburgarna på Modds på 

sista april. Frågan är om det går att sälja några då. Antingen gör vi det eller så säljer vi 

dem till någon annan förening eller grillar dem på en arbetsdag. 

d. Familjedag – Förslag om att ha en pimpeltävling eller en dag när vi samlas och grillar. 

16. Mötet avslutas 
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_______________________   _______________________ 

Ordförande Thomas Sandin  Sekreterare Elin Joelsson 

_______________________   _______________________ 

Justerare Hans Karlsson   Justerare Roger Berglund 


