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Årsmöte 2009-10-06 

Plats:  Sturup Raceway 
Tid:  Lördagen den 14:e november  klockan 12:00 
 
 

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet 
Antalet deltagare räknades till 37 stycken 
 

2. Val avordförande och sekreterare för mötet 
Mikael Pålsson väljes till mötets ordförande 
 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare 
Rolf Nilsson och Tommy Wall väljes till rösträknare för mötet 
 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
Mötet besvarar frågan med ett ja 
 

5. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställes och klubbades i befintligt skick 
 

a.  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
Percy Nilsson läser upp verksamhetsberättelsen. Det nämns att ca 22-23 styrelsemöten 
har hållits till mötets datum. 
 

b.  Styrelsens förvaltningsberättelse (Balans- och resultaträkning) för det senaste 
verksamhetsåret. 
Percy går även igenom Balans och resultaträkningen. Perioden för föregående år 
stämmer inte riktigt då siffror trillat bort.  I övrigt inga konstigheter 
(korrekta dokument finns bifogade protokollet) 
 

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret 
Bo Tawell går igenom revisionsberättelsen 
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7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen avser 
Mötet röstar för styrelsens ansvarsfrihet 
 

8. Fastställande av medlemsavgifter 
Medlemsavgifterna bestämmes ligga kvar på samma nivå som under 2009, dvs 500 kronor för 
fullvärdig medlem och 300 kronor för stödmedlemmar. 
 

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
Två motioner finns att gås igenom, den första är ifrån styrelsen och gäller nya stadgar. Den 
andra är ifrån Robin Östlin. 
 

a. Förslag från styrelsen på nya stadgar – första omröstningen om nya stadgar 
Röstning sker gällande dom nya stadgarna och 31 medlemmar röstar för. 
 

b. Robin Östlins motion handlar om ersättning till styrelsen. 
Ämnet disktueras och Rolf Nilsson menar att körersättning är ”standard” inom 
föreningslivet. 
Mötet röstar emot en fast summa för styrelsens medlemmar och för att ge styrelsen 
möjlighet att ta ut körersättning enligt gängse standard för detta. 
22 medlemar röstar för detta förslag. 
 
 

10. Val av följande 
a. Föreningens ordförande för en tid av ett år 

Fredrik Ullman ställer upp för omval och röstas fram som ordförande även 2010. 
 

b. Föreningens vice ordförande för en tid av två år 
Percy Nilsson ställer upp för omval och röstas fram som vice ordförande i två år. 
 

c. Föreningens kassör för en tid av två år 
Efter ganska långt diskuterande och beskrivande av uppgiften där mötets ordförande 
inte vill gå vidare förrän en kassör är vald, ställer sig till sist Lars Nordgren till 
förfogande. Lars möts med applåder och röstas fram som föreningens kassör under två 
år. 
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d. Föreningens sekreterare för en tid av ett år 
Thomas Christiansson ställer upp för omval och röstas fram som föreningens 
sekreterare under ett år. 
 

e. Ledamot för en tid av två år 
Jens Gustafsson ställer upp för omval och röstas fram som föreningens ledamot under 
två år. 
 

f. Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år 
Både Daniel Lindberg och Daniel ”Polisen” Persson ställer upp för omval som 
suppleanter och mötet röstra fram dem som föreningens suppleanter. 
 

g. Två revisorer för en tid av ett år. I detta fall får inte styrelsens ledamöter delta 
Bo Tawell och Patrik Bernt ställer upp ännu ett år som revisorer och mötet röstar fram 
dem till dessa poster. 
 

h. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 
ordförande 
Förslagen till föreningens valberedning 2010 är Tommy Wall, Mikael Pålsson och Patrik 
Andersson. Mötet röstar fram dessa till föreningens valberedning med Tommy Wall som 
dess ordförande ännu ett år. 
 

11. Övriga frågor 
Medlemsavgiftens betalning diskuterades och frågan ställdes om inte medlemmar kunde betala 
sin avgift redan i december och dom inkommande nya medlemmarna i januari. 
Dock är det viktigt att betalningarna kommer på rätt år i bokförningen, därför kan inte 
betalningen börja förrän i januari, förklarade Percy. 
 
Antalet medlemmar diskuterades länge och väl och många argument för och emot lades fram. 
En röstning bland mötets deltagare visar att en stor majoritet av Sydskanes Emses medlemmar 
vill fortsätta att ha ett medlemstak. Dock är det upp till styrelsen att bestämma vad som är 
rimligt tak. 
 
Sturup Raceways nya ägarskap disktuerades också. Mötet påvisar att det bådar både gott och 
ont att ägaren är så osynlig som denne dittills varit. 
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12. Möte avslutas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
_________________________________________________  
Thomas Christiansson 
 

 
 
Justeras     Justeras 
 
 
 
______________________________  __________________________________ 
Rolf Nilsson     Tommy Wall 
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