Protokoll från VMCK Östergyllens årsmöte 2020-02-13
Närvarande: 42 medlemmar
§1
Mötets öppnande
Ordföranden Björn Andersson öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna.
§2
Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
Frågan besvarades enhälligt med ”ja”.
§3
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av mötet efter det att punkt 9a korrigerats till ”ordförande”.
§4

Val av funktionärer för mötet
a) Jan-Olof Johansson valdes till årsmötets ordförande
b) Mats Ringborg valdes till mötets sekreterare
c) Björn Carlsson och Lennart Eklund valdes till protokolljusterare.

§5
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lästes upp av sekreteraren Mats Ringborg, godkändes och lades till
handlingarna.
§6
Kassarapport och bokslut för 2017
Eva Berzelius (kassör) gick igenom redovisningen som i förväg hade lagts ut på varje bord i 2 ex.
Redovisningen godkändes av mötet. Resultatet visar på ett underskott på drygt 6.247 SEK. I detta
belopp ingår avsättning till jubileumsfonden på 5.670 SEK.
§7
Revisionsberättelse
Nils Olander läste upp revisionsberättelsen som godkändes av mötet.
§8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§9
Val av styrelsemedlemmar på 2 år
Till ny ordförande valdes Nils Erik Olander
Följande medlemmar omvaldes:
- Eva Berzelius (kassör)
- Mats Ringborg (sekreterare)
- Anders Rosén (ledamot)

§10
§11
§12
-

Val av styrelsesuppleant på ett år
Jan-Olof Johansson omvaldes
Val av funktionärer på ett år
Hans R Johnsson omvaldes som materialförvaltare
Hans R Johnsson omvaldes som pressombudsman
Miljöansvarig: f.n. kommer ingen miljöansvarig att utses
Val av revisorer
Som ordinarie revisorer valdes Bo Hylander och omvaldes Sören Karlsson
Som revisorsuppleant omvaldes Bernt Jonsson

§13

Valberedning fram till årsmötet 2021
a) Två ledamöter varav en sammankallande: Olof Laneborg (sammankallande) och Kjell
Berzelius omvaldes
b) En suppleant: Göran Karlsson omvaldes

§14 Fastställande av medlemsavgift för 2021
Beslutades om höjning av medlemsavgiften till 200:- för ordinarie medlem och för familjemedlem
till 100:-. Trettio kronor per medlem avsätts liksom tidigare till jubileumsfonden. Den beslutade
höjningen kommer förhoppningsvis att resultera i positiva ekonomiska resultat i framtiden!
§15 Eventuella motioner
Inga motioner har inkommit
§16 Evenemang år 2020
Vinter- och vårprogram fram till juli (marknaden på Kråkvilan) är utskickat samt finns på VMCK’s
hemsida. Nästa utskick kommer till aprilmötet.
Curt Karlström informerade om att Gilbert Casselsjö kommer till marsmötet och berättar om sin
vistelse i Kongo på 1960-talet då han flög J 29 där, missa inte detta tillfälle!
§17
-

Övriga frågor/info
Johnny Nicander söker en kolv (överdimension) till sin HVA 118cc, ta kontakt med honom
om du har något liggande!
Rolf Johansson berättade att Riksantikvarieämbetets utredning och förslag gällande
lättnader av regler för veteranfordon tyvärr har lagts på is.
Den 14 juni är vi välkomna till Kjell Mazetti på Almstaplan mellan kl. 11 och 17
En fin Rödqvarna finns till salu genom Boel Gromer/Sören Berggren (pris okänt)

§18 Avtackning av avgående ordförande Björn Andersson
Eva tackade Björn Andersson för hans insatser att lotsa klubben genom mot- och medgångar under

fyra år. Björn tackade för den tid som han haft förmånen att leda klubben även om det sista året har
varit tufft på grund av hälsoproblem. Som ett litet bevis på klubbens tacksamhet fick Björn ta emot
en bukett blommor.
§19 Mötets avslutande
Jan-Olof avslutade mötet med ett tack till medlemmarnas engagerade deltagande. Jan-Olof fick
också ett välförtjänt tack av Björn Andersson för ett väl genomfört möte.
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