MCHK Gotland
Protokoll fört vid MCHK Gotlands årsmöte 6 mars 2014, som hölls i kvarterslokalen på
Martallsgatan 119 i Visby kl. 18.30. Närvarande 27 personer.
1. Mötets öppnande:
Klubbens ordförande Rune Larsson hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Församlingen valde Rune Larsson till mötesordförande och Jan Calderon till
sekreterare för mötet.
3. Val av justeringsmän tillika rösträknare:
Till justeringsmän och rösträknare valdes Jens Pettersson och Ivar Larsson.
4. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat:
Frågan ställdes till församlingen som besvarade den med ja.
5. Fastställande av föredragningslista:
Föreliggande föredragningslista godkändes.
6. Föregående mötes protokoll:
Sekreteraren läste upp föregående årsmötes protokoll, som godkändes och lades till
handlingarna.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport:
Församlingen genomläste och godkände verksamhetsberättelsen och kassarapporten,
efter korrigering av årets resultat till -154.75. Därefter lades dokumentet till handlingarna.
8. Revisionsberättelse:
Revisor Sven-Ove Wahlgren läste revisionsberättelsen och den lades till handlingarna.
9. Fastställande av balansräkning:
Frågan ställdes till församlingen, som besvarade den med ja.
10.Fråga om styrelsens ansvarsfrihet:
Frågan ställdes och årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
11.Val av styrelseledamöter:
Ordförande: Rune Larsson
Sekreterare: Jan Calderon
Ledamot: Ivar Larsson
Ledamot: Klas-Ivan Höglund

Omval på 1 år
Omval på 2 år
Omval på 2år
Omval på 2 år

12. Val av revisorer:
Sven-Ove Wahlgren

Omval på 2 år

Signatur:-------------------------------------13. Val av ledamöter i valberedningen:
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Valberedning: Rolf Fintzer
14. Val av klubbmästare:
Klubbmästare: Roland Wigström

Omval på 2 år
Omval på 2 år

15. Val av firmatecknare:
Omvaldes Rune Larsson och Hans Ekling, som tecknar klubbens firma var för sig.
16. Mötet förklarar punkten 15 omedelbart justerad:
Församlingen fick frågan om att omedelbart justera punkten 15,
som besvarades med ja.
17. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret:
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften ska vara oförändrad 100 kronor 2015.
Årsmötet biföll förslaget.
18. Verksamhetsplan, Strabainsträffen och Höstsvängen:
Förslaget till verksamhetsplan för 2014 – 2015 föredrogs och godkändes.
Till arrangörer för Strabainsträffen 2014, som innebär ett 40-årsjubileum, utsågs
samma kommitté som 2013: Kattis och Johan Edberg, Bengt-Rune Björklund, Torsten
Berg, Harald Olofsson, Ingemar Hägg och Lasse Duse.
Startplats blir Värsände bygdegård i Klinte. Ivar Larsson producerar i samarbete med
Göte Sandelius en jubileumsdekal för årets träff.
Höstsvängen genomförs traditionsenligt i samarbete med GVK.
19. Eventuella förslag och motioner till årsmötet:
Inga förslag eller motioner hade inkommit till årsmötet.
20. Lokalt medlemsutskick:
Ett utskick bestående av information om klubben, verksamhetsplan, medlemsmatrikel
och inbetalningskort kommer att skickas så snart det är färdigsammanställt.
Ordföranden påpekade det angelägna i att vi får in e-postadresser till alla som har
sådan, vilket underlättar informationsflödet i klubben.
21. Rapporter och övriga frågor:
Ordföranden rapporterade om den nära förstående riksdagen och årsmötet inom
riksorganisationen för MCHK, som hålls på Sjögestads Motell i Vikingstad 15-16
mars. Från MCHK Gotland deltar Rune Larsson och Jan Calderon.
Informerades om att Bo Gottberg även i år planerar en muséiresa, som detta år är tänkt
att gå till Stockholmstrakten med syfte att besöka olika platser med motorhistorisk ’
anknytning. Information om resan kommer att distribueras i samband med kommande
utskick och även publiceras på klubbens hamsida.
MHRF kommer att genomföra en utbildning för försäkringsrepresentanterna på
Gotland under 2014. Datum meddelas senare.
Signatur:----------------------------------------
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Ordföranden informerade kort om Windmill-rallyt som hålls den 1-3 augusti i
Huskvarna. Det är ett internationellt rally, som flyttar runt mellan olika länder.
Ivar Larsson informerade om att Freddie Irung planerar att sälja sina cyklar, bland
annat en Ural med sidovagn. Intresserade uppmanas kontakta Freddie.
Magnus Hägg önskade en hastighetstävling för cyklar före 1930, rök och damm vill
han ha. Styrelsen överväger förslaget.
22. Mötet avslutas:
Ordföranden Rune Larsson förklarade mötet avslutat.
Efter mötet serverade klubbmästarna smörgåstårta och kaffe med tillbehör.
I samband med detta kåserade Anna Ulmstet på sitt dråpliga, utlämnande och oefterhärmliga
sätt om Gotländska mattraditioner. Från vaggan till graven. Insiktsfullt, varmhjärtat och
självupplevt om torskboddar, lammskallar och kalaspåsar. Anna är en naturbegåvad och aldrig
svarslös estradör, som kan konsten att hålla sin publik på gott humör. Så även denna kväll.
Tack Anna för många glada skratt!!

--------------------------------------------Rune Larsson
Ordförande vid mötet

-----------------------------------------------Jan Calderon
Sekreterare vid mötet

--------------------------------------------Jens Pettersson
Justerare

-----------------------------------------------Ivar Larsson
Justerare
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MCHK Gotlands Styrelse för 2014:
Ordförande:

Rune Larsson

1 år

Sekreterare:

Jan Calderon

2 år

Kassör:

Hans Ekling

1 år

Ledamot:

Ivar Larsson

2år

Ledamot:

Jonas Martinsson

1 år

Ledamot:

Klas-Ivan Höglund

2 år

Klubbmästare:

Roland Wigström

2 år

Klubbmästare:

Johan Edberg

1 år

Revisor:

Jens Pettersson

1 år

Revisor:

Sven-Ove Wahlgren

2 år

Valberedning:

Ingvar Hansson (sammankallande)

1 år

Valberedning:

Rolf Fintzer

2 år

Valberedning:

Evan Holgersson

1 år

OBS! Detta inbetalningskort innehåller alla uppgifter du behöver för att betala årsavgiften till MCHK Gotland.
Du kan klippa ut det om du vill betala på annat sätt än via Internet.
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