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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

Tid: 2017-06-04 Kl: 10.00
Plats: Tingshuset, Hotell Skansen, Färjestaden
Närvarande: Närvarolista, bilaga 1.

§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande Rune Johansson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.
Dagordningen fastställdes och närvarolistan godkändes som röstlängd. 

§ 2 Val;
a) Ordförande att leda årsmötet valdes Rune Johansson.
b) Sekreterare för årsmötet valdes Roberth Nironen
c) Justeringsmän och rösträknare valdes Lars Nord och Kjell Lind.

§ 3 Om mötet kallats i behörig ordning.
Inbjudan och kallelse har skett i behörig ordning.

§ 4 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes. Bilaga 2.

§ 5 Fastställande av verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2016.
Verksamhetsberättelsen och årsbokslutet fanns tillgängligt. Rune Johansson läste 
verksamhetsberättelsen (bilaga 3).
Kai Adolfsson kommenterade resultaträkning och balansräkningen. Ekonomin är god. 
Verksamhetsberättelsen och årsbokslutet fastställdes.

§ 6 Revisionsberättelse för 2016.
Kai Adolfsson läste upp revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 
(Bilaga 5).

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
Styrelsen deltog inte i beslutet.

§ 8 Val av styrelseledamöter.
Förslag från valberedningen kommenterades av Kalle Giertz. 
Johan Arnell framförde en avvikande uppfattning om valet av ordförande. Föreslagen 
ordförande fick möjlighet att svara på den frågor som Arnell ansåg sig vilja har svar 
på.

Valberedningen föreslår;

a) Ordförande Per Östlund, 2 år, nyval
b) Ledamot, Gert Westergren, 2 år, nyval
c) Ledamot, Jan Segerfeldt, 2 år, omval
d) Ledamot, Stefan Tanzborn, 2år, nyval

e) Suppleant, Anders Björkman, 1 år, nyval
f) Suppleant, Magnus Almér, 1 år, nyval

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag.

§ 9 Val av revisorer.
Valberedningen föreslår.



Till revisor valdes Kai Adolfsson, 1 år, omval.
Till revisorssuppleant valdes Bengt Stånge, 1 år, omval.

§ 10 Val av valberedning
Till valberedningen valdes Lars Nord som sammankallande, Johan Arnell och Michael 
Insulander. Alla på 1 år.

§ 11 Fastställande av avgifter för medlemsåret 2018.
Kai Adolfsson kommenterade prognoser över pundets utveckling. Klubbens ”kassa” är
i högsta laget och en justering neråt behövs. Moderklubben i England har slopat 
inträdesavgiften. Förslaget är att inträdesavgiften, 500 kr, slopas och 
medlemsavgiften sänks med 200 kr.
Årsmötet fastställde den nya årsavgiften och slopandet av inträdesavgiften.

§ 12 Årsmöte 2018.
Något förslag fanns inte, varför årsmötet beslöt att styrelsen får arbeta fram ett 
förslag.

§ 13 Årsmöte 2019
Något förslag fanns inte. Förslag väcktes om att det skulle ske i Skåne. Göran Berg 
var villig att arbeta fram förslag. Detta godkändes av årsmötet.

§ 14 Behandling av motion
Inga motioner.

§ 15 Övriga frågor
§ 15.1 Priset som RREC fått
Det senaste pris som RREC England lämnat oss för det bästa Rallyt bör 
uppmärksammans i Bulletinen. Årsmötet delade uppfattningen. Styrelsen fick 
uppdrag att genomföra detta.

§ 15.2 Bjertorp
Göran Berg informerade om att nästa träff i Bjertorp blir 13-14 april 2018.

§ 15.3 Ett tack
Bengt Olceder föreslog att klubben skulle uttala en eloge till Mona-Lisa och Derek 
Illingworth för det arbete de lagt ner i de rallyn de arrangerat.
Årsmötet delade Bengts uppfattning.

§ 16 Mötet avslutas
Rune tackade för ett väl genomfört årsmöte. 
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