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Årsmötesprotokoll 2008 
 
Tid och plats:  Sturup Raceway 

Söndagen den 23/11 2008 kl 13.00 – 16.00 
 
 

1. Mötets öppnande 
Avgående ordförande, Hans Konstenius öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Godkännande av dagordning 
Förslag inkom om att ändra dagordningen och behandla punkt 16, Motioner, innan val av 
styrelse. Anledningen till detta var att de som skrivit motionerna också var nominerade till 
poster i styrelsen. Årsmötet avslog begäran efter votering och godkände dagordningen. 
 

3. Val av ordförande för mötet. 
Föreningens avgående ordförande, Hans Konstenius, avböjde förfrågan om att sitta som 
ordförande för årsmötet varpå Percy Nilsson föreslogs som mötesordförande.  
Årsmötet valde Percy Nilsson. 
  

4. Val av sekreterare för mötet 
Föreningens sittande sekreterare, Thomas Christiansson, avböjde förfrågan om att sitta 
som sekreterare för mötet varpå Mikael Pålsson föreslogs som mötessekreterare.  
Årsmötet valde Mikael Pålsson. 

 
5. Val av två justeringsmän. 

Patrik Berndt och Jens Gustafson valdes till justeringsmän. 
 

6. Val av två rösträknare. 
Jan Nilsson och Rickard Larsson valdes till rösträknare. 

 
7. Fråga om kallelse till mötet utfärdats i behörig ordning 

Årsmötet fann att kallelse utfärdats i behörig ordning 
 

8. Fastställande av röstlängd. 
Närvarolistan (bifogas protokollet) kontrollerades och anmälda men icke avprickade 
deltagare ropades upp. Röstlängden fastställdes till 54 närvarande medlemmar. 
 

9. Val av ordförande för föreningen för en tid av 1 (ett) år. 
Mikael Pålsson, Johan Holmberg och Thomas Christiansson, som alla nominerats till 
ordförandeposten, avsade sig sina nomineringar.  
Val av ordförande stod därmed mellan Robin Östlin och Fredrik Ullman. 
Kandidaterna fick redogöra för sin syn på och vision för föreningen. 
Då röstlängden bestod av 54 deltagare avsade sig mötets ordförande, Percy Nilsson, sin 
rösträtt. Sluten votering förordades och Fredrik Ullman valdes till ordförande med 
röstsiffrorna: 41 / 11, en blank röst lämnades. 
 

10. Val av sekreterare för föreningen för en tid av 1 (ett) år. 
Mikael Pålsson, Johan Holmberg och Ive Iljasson, som alla nominerats till 
sekreterarposten, avsade sig sina nomineringar.  
Sittande sekreterare Thomas Christiansson accepterade omval, och valdes av årsmötet. 
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11. Val av två suppleanter för föreningen för en tid av 1 (ett) år. 
Mikael Pålsson, Johan Holmberg och Ive Iljasson, som alla nominerats till 
suppleantposterna avsade sig sina nomineringar.  
Årsmötet nominerade Daniel Lindberg och Daniel Persson till suppleanter.  
Dessa accepterade nomineringarna och valdes av årsmötet. 
 

12. Val av två revisorer för föreningen för en tid av 1 (ett) år. 
Sittande revisorer, Patrik Berndt och Bo Tavell nominerades av årsmötet till 
revisorsposterna. Dessa accepterade nomineringarna och valdes av årsmötet. 
 

13. Fyllnadsval av vice ordförande och kassör. 
Föreningens vice ordförande, Kristian Larsson, och föreningens kassör, Jane Nilsson, hade 
lämnat styrelsen under pågående mandatperiod. Årsmötet behövde därför göra ett 
fyllnadsval för dessa poster fram till ordinarie mandattids utgång (2009). 
Årsmötet nominerade Ive Iljason, Robin Östlin, Rickard Larsson och Géza Györffy till 
posten som vice ordförande, alla avböjde nomineringen. Årsmötet nominerade då Percy 
Nilsson och Alex Nilsson till posten och båda tackade ja. Percy Nilsson valdes efter 
votering till vice ordförande. 
Årsmötet nominerade Sanne Johansson, som accepterade nomineringen, till posten som 
kassör. Årsmötet valde Sanne Johansson. 
 

14. Kassaberättelse 
Sydskånes Emses vikarierande kassör, Thomas Christiansson, föredrog kassaberättelsen. 
Preliminär Resultatrapport, Balansrapport och Kontoanalys bifogas protokollet. 
Föreningen väntar in 20 000 kr från Wallanderinspelningen vilket kommer att förbättra 
resultatet. Innan årets slut kommer även medlemsavgifter att ha flutit in på Plusgirot. 
Klubben har idag ca: 350 medlemmar och historiskt sett blir det ett bortfall på 40 – 60 
medlemmar per år. Beräknat resultat för verksamhetsåret blir  kr 
Frågor kring utestående poäng ställdes, föreningen står idag i skuld med ca: 140 000 poäng 
vilket, av flera medlemmar, sågs som ett problem. 
Diskussioner om antal medlemmar, poängsystem och ersättning till funktionärer fördes. 
Förslag om att poängen i framtiden skulle bli personliga framfördes. Det kom även förslag 
om att poängen skulle ha ett ” giltig före” datum. Det påtalades att det finns en risk med 
detta då de funktionärer föreningen har inte har chansen att utnyttja sina poäng på grund av 
för stor arbetsbörda. En lösning på detta skulle kunna vara en större grupp av funktionärer 
så att alla får chansen att utnyttja sina frikörningar. En diskussion om ersättningsnivåer 
kom också upp. 
Percy Nilsson kom med förslaget att hänskjuta frågan om medlemsantal och poängsystem 
till ett separat medlemsmöte under första delen av 2009 och att den nya styrelsen ska 
arbeta med frågan fram till det mötet. Förslaget fick bifall från årsmötet. 
 

15. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för sittande styrelse. 
Patrik Berndt föredrog revisionsberättelsen, vilken bifogas protokollet, och 
rekommenderade årsmötet att besluta om ansvarsfrihet för sittande styrelse. 
Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag. 
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16. Motioner 
Två motioner hade inkommit, båda handlade om att skilja oregistrerade / oförsäkrade 
motorcyklar från registrerade / försäkrade genom separata grupper. 
En animerad diskussion med flera engagerade deltagare uppstod. Diskussionen handlade i 
stora drag om ansvarsfrågan (föreningen / medlemmarna), svårigheter / möjligheter att 
kontrollera giltig försäkring och på- och avställda fordon, försäkringsproblematiken vid 
tvist, problemen med deltagare som anmäler sig i fel grupper, inte bara gällande hastighet 
utan även gällande typ av fordon (med / utan försäkring). 
Förslag kom upp att den nya styrelsen skulle undersöka medlemmarnas inställning till 
frågan gällande gruppindelning med avseende på motorcykelns försäkring, en enkät eller 
ett frågeformulär sågs som ett lämpligt instrument. 
Förslaget fick bifall från årsmötet. 
Motion 1 och motion 2 avslogs därför av årsmötet. 
 

17. Förslag till stadgeändringar 
Förslag hade inkommit gällande ändring av stadgarna och införande av en valberedning 
bestående av tre personer att välja vid årsmöte. Ny punkt 6 under §5 i stadgarna. 
Årsmötet biföll förslaget. 
Enligt 9§ i föreningens stadgar: 
 
§ 9. Stadgar 
Stadgarna är till för efterlevnad. Skall förändring ske, måste förändring godkännas på två 
efterföljande föreningsmöten. Minst två tredjedelar av närvarande medlemmar skall stödja 
ett sådant förslag. 
 
Årsmötet beslutade därför att ett extra föreningsmöte skall hållas senast den 30:e april 
2009 för beslut i frågan och vid bifall, val av 3 (tre) personer till valberedningen. 
 

18. Övriga frågor 
Géza Györffy tog upp frågan om större flexibilitet i bokningsförfarandet och möjligheten 
att sälja lediga platser i depån innan påbörjad körning. Idag står platserna tomma vilket 
innebär att medlemmar nekas tillfälle att köra även om plats finns samt att föreningen 
tappar inkomster. Priset att boka en körning på plats skulle enligt förslaget kosta mer än 
förhandsbokning via hemsidan. Frågan om hur mycket mer det skulle kosta lämnades för 
tillfället därhän. Klubbens f.d. kassör, Jane Nilsson, påtalade problematiken med detta 
system gällande handkassa och kösystem men höll i övrig med om att det var ett bra 
förslag. 
 
Johan Holmberg tog upp frågan om möjligheten att överlåta en bokad plats till annan 
medlem även efter att bokningstiden stängt. Avgående ordförande, Hans Konstenius 
påtalade då det problem vi tidigare haft med försäljning av platser till högstbjudande via 
sporthoj.com. Johan föreslog då ett förbud mot sådan försäljning. 
 
Förslag om att öka pressen på medlemmarna att boka sig till körningarna genom att öppna 
bokningen tidigare och stänga den tidigare än i dagsläget kom upp. Detta i syfte att 
föreningen får möjlighet att förskottsbetala banorna utan att drabbas av likviditetsproblem. 
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Fråga om nödvändigheten i att erbjuda mat vid heldagskörningar kom upp.  
Föreningen har hitintill sett detta som en säkerhetshöjande åtgärd. Vi vet då att alla 
deltagare äter ett mål mat under dagen och inte kör ett heldagspass på fastande mage på 
grund av att man glömt ta med sig mat.  
Förslag kom upp om att vi istället för obligatorisk lunch skall erbjuda möjlighet att beställa 
denna i samband med bokningen och att matbeställningen betalas i samband med denna. 
 
Förslag från Daniel Persson kom upp om att tillåta Depåcheferna att köra halv dag och stå 
som depåchef andra halvan vid heldagskörningar. Frågan får hanteras av styrelsen i samråd 
med instruktörer och depåchefer. 
 
Daniel Persson påtalade även den brist som uppstår när föreningens webbansvarige, 
Kristian Larsson, lämnar styrelsen. Föreningen står nu utan hemsidesansvarig och en sådan 
måste utses alternativt hyras in. 
 
Övrigt: 
Mötets ordförande avtackade, på föreningens vägnar, medlemmarna i den avgående 
styrelsen med vars en bukett blommor för allt det arbete de lagt ner under åren som gått. 
Årsmötet biföll med applåder och visslingar. 
 

19. Mötet avslutas 
Mötets ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet. 

 
Gantofta den 24/11 2008 
 
Vid protokollet: 
 
 
________________________________  
Mötessekreterare, Mikael Pålsson 
 
Justeras:  
 
 
________________________________ ___________________________ 
Justeringsman, Patrik Berndt  Justeringsman, Jens Gustafson 
 




