Protokoll årsmöte 171125 Ring Knutstorp
1.

Fastställande av röstlängd för mötet.
33 st

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Ordförande Mikael Pålsson
Sekreterare Daniel Persson

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Rösträknare / Protokolljusterare Carl-Magnus Hansson
Rösträknare / Protokolljusterare Andreas Persson
4.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Ja det är utlyst på rätt sätt.

5.

Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställd och förslag om en öppen frågestund efter mötet för frågor
som inte behöver tas upp inom ramen för årsmötet.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Ordförande Thomas Christiansson går genom verksamhetsberättelsen.

7.

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste verksamhetsåret.
Vice ordförande Percy Nilsson går genom föreningens förvaltningsberättelse.

8.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret.
Lars-Henrik berättar om hur Lars-Henrik och Bo Tavell arbetat och att de har skrivit
under revisionsberättelsen.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Ja

10. Behandling

av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

a)

Styrelsens förslag
Styrelsen har inga förslag som behöver beslutas på detta årsmöte.

b) Inkomna motioner
Se bilaga 1. Linus läser själv upp sin motion.
Styrelsens utlåtande:
Ordförande Thomas Christiansson lämnar styrelsens yttrande. Styrelsen anser det
här vara en utmärkt motion och idén är bra. Styrelsen anser sig dock behöva mer tid
för att se om och i så fall hur förslaget kan genomföras på bästa sätt.
Styrelsen föreslår därför att motionen avslås men att styrelsen ges tid att fortsätta
undersöka hur vi kan gå vidare med det här och att styrelsen inom kort kommer
meddela hur vi gör. För att förslaget ska fungera är tidsaspekten av stor vikt vilket
styrelsen inser.

Motionen säger "skall genomföras" så den skiljer lite från styrelsens åsikt.
Linus motion på ambulansdagen - Endast en röstade för detta.
Styrelsens förslag fick med stor majoritet bifall.

11. Fastställande av medlemsavgifter.

Styrelsen har förslaget att den skall vara oförändrad med 500:- och passivt
medlemskap finns på 300:- men den behövs egentligen inte.
Förslaget uppkom på årsmötet att båda skall vara 500:Förslag nummer ett är 500:- / 300:Förslag nummer två är 500:- / 500:Förslag nummer två bifalles med stor majoritet.
12. Val av

följande

Valberedningen representeras av Tommy Wall
a.

Föreningens ordförande för en tid av ett år.
Årsmötet har inget förslag på ordförande.
Thomas vald

b. Föreningens vice ordförande för en tid av två år.
Årsmötet har inget förslag på vice ordförande.

Percy vald
c. Föreningens sekreterare för en tid av ett år.
Årsmötet har inget förslag på sekreterare.
Daniel vald
d. Föreningens kassör för en tid av ett år.
Sittande är Mats som valt att hoppa av. Så detta blir ett fyllnadsval då den
egentligen är på två år.
Valberedningens förslag är Ulrika Benatti.
Årsmötet har inget förslag på kassör.
Ulrika vald
e. Föreningens ledamot för en tid av två år.
Årsmötet har inget förslag på ledamot.
Jens vald
f. Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
Idag har vi Niklas Lundvall och Ulrika Benatti.
Årsmötet har inget förslag på suppleant.
Niklas vald
Valberedningens förslag på ny suppleant är Evelina Svensson
Årsmötet har inget förslag på suppleant.
Evelina vald.
g. Två revisorer för en tid av ett år.
Nuvarande Bo Tavell och Lars-Henrik Persson
Årsmötet har inget förslag på revisorer.
Lars-Henrik Persson och Bo Tavell valda.
h. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en

skall utses till ordförande.
Årsmötets förslag är sittande.
Ordförande Tommy Wall vald.
Andreas Persson vald till ledamot.
Anders Hult vald till ledamot.
13. Övriga

frågor

Inga övriga frågor.

Bilaga 1
"Licenskurs i Sydskånes EMSE:s regi
Bakgrund
Sydskånes EMSE är en SVEMO-ansluten klubb och har ett flertal medlemmar som är licensierade
förare. Intresset av att köra racing har ökat sista åren men licenskurserna är få och är inte alltid
annonserade i god tid. Sydskånes EMSE skulle kunna bidra till att mc-kollektivet som är intresserade
av att köra racing, kan göra detta genom att ta licens i vår regi.
Motivering
Om föreningen väljer att genomföra en licenskurs kan detta skapa nya kontakter och binda fler
medlemmar till klubben. Vi har en god spridning i våra grupper från nybörjare upp till SM förare, och
införandet av race-starter på eftermiddagarna har fallit väl ut. En licenskurs skulle kunna bidra till ett
ökat intresse och möjlighet för sporten, utan att för den skull förbinda klubben till några andra
åtaganden inom racingverksamhet.
Hans Brånalt på SVEMO har på förfrågan meddelat att han, mot en ersättning på 2000kr, gärna
håller en licenskurs för intresserade. Han uppgav att det går alldeles utmärkt att genomföra en
licenskurs på Sturups Raceway.
I samband med kursen önskar han att någon licensierad förare kan delta för att visa upp utrustning
samt SVEMO-godkänd motorcykel, och hjälpa till som instruktör vid de praktiska övningarna. Detta
hade varit enkelt att bistå med om licenskursen anordnas när Sydskånes EMSE har sin
ambulans/träningsdag på Sturup Raceway.
Motion
Således föreslår jag att Sydskånes EMSE anordnar en licenskurs för roadracing i samband med
ambulans/träningsdagen på Sturup Raceway
Linus Olsson
Medlemsnummer 11650
Kristianstad 171105"

