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Årsmöte 2013-11-30 

Plats:  Ring Knutstorp Presscenter 
Tid:  Lördagen den 30:e november  klockan 11:00 
 
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet 
Antalet deltagare räknades till 28 stycken. 
Röstlängden är bifogad protokollet. 
 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Mikael Pålsson väljes till mötets ordförande. 
Thomas Christiansson väljes till mötets sekreterare. 
 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare 
Rolf Nilsson och Dalida Bergman väljes till rösträknare och protokolljusterare för mötet. 
 

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

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

a.  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
Lars Nordgren läser upp verksamhetsberättelsen.  
Det ser ut som tryckfelsnisse varit framme. Korrekt medlemsantal är: 403. 
Det diskuteras även om det nya ambulansupplägget och hur kostnaden för sjukvård 
kommer att öka under 2014. 
 

b.  Styrelsens förvaltningsberättelse (Balans- och resultaträkning) för det senaste 
verksamhetsåret. 
Lars Nordgren går även igenom Balans och resultaträkningen.  
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6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret 
Då ingen av revisorerna är på plats går Mikael Pålsson igenom revisionsberättelsen. 
 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen avser 
Mötet röstar för styrelsens ansvarsfrihet. 
 

8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
(Motionerna  och styrelsens utlåtande finns i sin helhet i Dagordning Årsmöte 2013) 
Ett förslag ifrån styrelsen och sju motioner finns att behandla. 
 
Styrelsens förslag: 
1. Styrelsen föreslår att låta lunchen utgå på heldagskörningar. 
Styrelsens motivering är att många deltagare inte varit speciellt imponerade av maten som 
serveras. Maten kostar ca 10.000 kronor för en heldag, för att kunna lindra en eventuell 
prisökning ser vi hellre att vi skippar maten. I dagsläget har vi svårt att få en Knutstorpskörning 
att gå runt ens när det är fullsatt. 
Motionen bifalles. 
 
Motioner: 
1. Motion från Henrik Wiese om startträning 
Flertalet är positiva till Henriks motion, dock pekas fingrar på vissa säkerhetsrisker. 
Motionen godkännes under förutsättning att Depåchefsgruppen hittar ett säkert utförande. 
 
2. Motion från Henrik Wiese rörande årsmötet 
Motionen bifalles och styrelsen ser fram emot förslag på lokaler närmare civilisationen. 
 
3. Motion från Magnus C Ohlsson gällande sovmorgon 
Mötet bifaller styrelsens yttrande och motionen avslås. 
 
4. Motion från Christian Andersson gällande ny bana 
Mikael Pålsson, Depåchefs och bullergruppsansvarig, förklarar att det är ett enormt jobb att få 
ihop flaggvakter, instruktörer och depåchefer för ett sådant projekt. Vi har tidigare sett att 
intresset för sådana arrangemang är lågt. Motionen avslås. 
 
5. Motion från Christian Andersson gällande visning av produkter osv 
Styrelsens yttrande bifalles och så också motionen.  
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6. Motion från Christian Andersson gällande organiserad workshop 
Eftersom det även här som i tidigare frågor finns flera frågeställningar att ta hänsyn till är 
motionen svår att hantera. 
Gällande Workshop gäller samma svar som för punkt 5. Mötet har därför fokuserat på 
resterande, alltså träningstillfälle. 
Styrelsens yttrande bifalles och motionen avslås. 
 
7. Motion från Christian Andersson gällande fartskillnader i grupper. 
Motionen skapade en lång diskussion gällande gruppindelning. 
Till slut bifalles styrelsens yttrande och motionen avslås. 

 
 

9. Fastställande av medlemsavgifter 
Styrelsens förslag är att höja medlemsavgiften till 600 kronor för att ta höjd för kommande 
kostnadsökningar. Mötet beslutar att risken att tappa medlemmar är för stor och att 
medlemsavgifterna ska ligga kvar på samma nivå som under 2013, dvs 500 kronor för fullvärdig 
medlem och 300 kronor för stödmedlemmar. 
 

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

Thomas Christiansson ställer upp för omval och röstas fram som ordförande även 2014. 
 

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 sekreterare för en tid av ett år 
Daniel Lindgren ställer upp för omval och röstas fram som sekreterare för en tid av ett 
år. 
 

d. Föreningens ledamot för en tid av två år 
Jens Gustafson ställer upp för omval och röstas fram som ledamot för en tid av två år. 
 

e. Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år 
Daniel ”Polisen” Persson ställer upp för omval och röstas fram som suppleant för en tid 
av ett år. 
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Ulrik Sebbe avgår som suppleant och valberedningen presenterar Bengt Börjesson som 
suppleant. Bengt blir vald som suppleant för en tid av ett år 
 

f. Två revisorer för en tid av ett år.  
Bo Tawell och Patrik Bernt ställer upp ännu ett år som revisorer och mötet röstar fram 
dem till dessa poster. 
 

g. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 
ordförande 
Förslagen till föreningens valberedning 2013 är sittande Tommy Wall, Mikael Pålsson 
och Anders ”Svalan” Hult. Mötet röstar fram dessa till föreningens valberedning med 
Tommy Wall som dess ordförande ännu ett år. 
 

11. Övriga frågor 
Marcus Mellgren ställde frågan om det påverkar oss ifall Knutstorp inte får sin banlicens förnyad 
av Svemo. Mötet kunde inte se att det spelar någon roll för vår verksamhet. 
 
Återigen väcktes behovet av en ny hemsida. 
Styrelsen har undersökt detta ett flertal gånger och kommer alltid fram till att sidan vi har, den 
är vad den är, men den fungerar. Den är inte ett under av lätthet att administrera, men den är 
betald. Den är inte den snyggaste i världen, men all info som behövs finns där. 
Dock skulle den kunna behöva uppdateras oftare. 
Det är dock inte, som vissa vill tro, en enkel sak att uppdatera hemsidan. 
 

12. Möte avslutas 
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Vid protokollet 
 
 
_________________________________________________  
Thomas Christiansson 
 

 
 
Justeras     Justeras 
 
 
 
______________________________  __________________________________ 
Rolf Nilsson     Dalida Bergman 
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