
Protokoll från VMCK Östergyllens årsmöte 2017-02-09 

 
Närvarande: 49 medlemmar 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden Björn Andersson öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna. 

§2 Fråga om årsmötet är behörigen utlyst 

Frågan besvarades enhälligt med ”ja”. 

§3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes av mötet. 

§4 Val av funktionärer för mötet 

a) Björn Carlsson valdes till mötets ordförande 

b) Mats Ringborg (sittande) valdes till mötets sekreterare 

c) Lennart Eklund och Berne Hanning valdes till protokolljusterare 

§5 Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen lästes upp av sekreteraren Mats Ringborg, godkändes och lades till 

handlingarna. 

§6 Kassarapport och bokslut för 2016 

Eva Berzelius (kassör) gick igenom redovisningen som i förväg hade lagts ut på varje bord i 2 ex. 

Inga anmärkningar framkom och lämnades utan anmärkning av mötet. 

§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 

Följande medlemmar omvaldes: 

- Rolf Johansson 

- Hans R Johnsson 

I tur att avgå är också Christian Borin som dock har avböjt omval och till ny ordinarie medlem 

valdes Ingemar Wennerberg. 

§10 Val av styrelsesuppleant på ett år 

Som ersättare för Ingemar Wennerberg som valts till ordinarie styrelsemedlem valdes Jan-Olof 

Johansson 

§11 Val av funktionärer på ett år 

- Hans R Johnsson omvaldes som materialförvaltare 
- Hans R Johnsson omvaldes som pressombudsman 
- Miljöansvarig: vakant 

§12 Val av revisorer 

- Som ordinarie revisorer omvaldes Nils Olander och Sören Karlsson 

- Som revisorsuppleant valdes Bernt Jonsson 



 

§13 Valberedning fram till årsmötet 2018 

a) Två ledamöter varav en sammankallande: Göran Karlsson (sammankallande) och Kjell 

Berzelius omvaldes 

b) En suppleant: Olof Laneborg omvaldes 

§14 Fastställande av medlemsavgift för 2017 

Beslutades om oförändrad medlemsavgift 100:-, familjemedlem 50:- . Trettio kronor avsätts 

liksom tidigare till jubileumsfonden. 

§15 Eventuella motioner 

Inga motioner har inkommit 

§16 Evenemang år 2017 

Vinter- och vårprogram fram till juli (marknaden på Kråkvilan) är utskickat. Nästa utskick kommer 

till aprilmötet. 

§17 Övriga frågor/info 

- Johan Helmer informerade att Hans Varverud kommer att bjuda in till möte i Motala, mer 

info kommer på aprilmötet. 

- De som har sitt fordon försäkrat genom MHRF bör meddela detta till MHRF. 

- Vårt standar ska uppdateras med vårt nya namn, VMCK 

- Rallyfunktionärer söks, ta gärna med familjemedlemmar. 

- En förstagångsbesökare anmälde sig. Eftersom årsmötet inte har detta på agendan 

bordlades ärendet till marsmötet. 

- Avgående styrelsemedlemmen Christian Borin avtackades av Björn Andersson med en 

blomsterbukett. Christian tackade i sin tur för 6 mycket stimulerande och roliga år i 

styrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Ringborg   

Sekreterare 

 

 

Björn Carlsson  Lennart Eklund  Berne Hanning 

Mötesordförande  Justeringsman   Justeringsman 


