Protokoll för MCHK-Racings årsmöte 2017
Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping.
Tid:

Lördag 2017-10-07 Kl. 16.00

Dagordning
§ 1.

Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat.
Mötet öppnas, och mötet beslutade att mötet är behörigt sammankallat och utlyst.

§ 2.

Val av mötesordförande och sekreterare.
Mötet valde sittande ordförande och sekreterare.

§ 3.

Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare.
Tomas Hilse och Christer Watz valda till justeringsmän och rösträknare. 37
medlemmar var närvarande på årsmötet.

§ 4.

Genomgång av föregående årsmötesprotokoll. Se bilaga 1.
Ordförande bläddrar långsamt genom föregående års protokoll på skärmen för
mötet att läsa. Årsmötet godkänner föregående årsmötes protokoll.

§ 5.

Styrelsens verksamhetsberättelse. Se bilaga 2. Kassörens rapport. Se bilaga 3.
Verksamhetsberättelsen dras igenom av ordföranden, en viktig punkt är att vi
tappat cirka 50 medlemmar siste augusti 2017 jämfört med 2016. Enskilt största
satsningen ekonomiskt har varit på funktionärer. Verksamhetsberättelsen läggs
till handlingarna av årsmötet. Kassören går igenom sin rapport. Rapporten
godkänns av årsmötet.

§ 6.

Fråga om fastställande av balansräkning. Se bilaga 4.
Ordförande går igenom balansräkningen. Årsmötet fastställer balansräkningen.

§ 7.

Revisorernas berättelse. Se bilaga 5.
Roland Hagström är närvarande som läser upp revisorernas uttalande som styrker
resultat- och balansrapporter och beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet har
inga frågor eller synpunkter på revisorernas berättelse.

§ 8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9.

Behandling av styrelsens förslag

Daniel Corin Stig föreslås bli hedersmedlem.
Årsmötet godkänner förslaget.
§ 10.

Behandling av inkomna motioner. Se bilaga 6.
Motion 1: Omvänd startordning i tidsplanen (Leif Cederström). Linus Lidalen: det
finns en vits med att klasser som använder däcksvärmare kör senare för att kunna få
värme i däcken. Per Holmström: jag diskuterade med Leif ifall motionen skulle vara
mindre ”statisk”, dvs inte absolut omvänd ordning utan att uppmana om en
variation. Mötet röstar nej till denna motion. Motion 2: Annorlunda
heatsammansättning bör utredas (Mats Winberg). Anders Karlsson: jag bifaller
motionen men inte med längre race utan fler race (3 per helg). Kortare race blir
säkrare tex pga färre varvningar. Claes Larsson: söndagens warm-up kan tas bort
eller kortas till förmån för mer tid för race. Per Holmström: det går emot motionen
såsom den är skriven. Årsmötet röstar: bifalles 7 st – avslås 17 st. Motionen är
därmed avslagen men det finns en utbredd uppfattning att styrelsen bör se över
heatsammansättning och tidsprogram/heatordning.

§ 11.

Val av styrelseledamöter. Ordförande på 1 år samt två ordinarie ledamöter på 2 år.
För valberedningens förslag, se Bilaga 7.
Val av ordförande. Valberedningens förslag: För ordförande Per Holmström på 1
år. Årsmötet väljer Per Holmström till ordförande för det kommande
verksamhetsåret. Val av ordinarie ledamöter. Årsmötet väljer Björn Fugel och
Carina Månsson till ordinarie ledamöter på två år.

§ 12.

Val av 1 revisor samt en revisorssuppleant. För valberedningens förslag: se bilaga 7.
Valberednings förslag, med tillägg: Ordinarie revisorer: omval av Roland
Hagström. Årsmötet väljer Roland Hagström som ordinarie revisor på två år.
Valberedningens förslag på revisorssuppleant: Fredrik Brunell Årsmötet väljer
Fredrik Brunell som revisorssuppleant för 1 år.

§ 13.

Val av 3 ledamöter i valberedningen varav en sammankallande.
Årsmötet föreslår sittande valberedningen med tillägg av Charlotta Källbäck för
kommande verksamhetsår. Valberedningen accepterar, och årsmötet väljer denna
valberedning.

§. 14.

Fastställande av verksamhetsårets (2018) medlemsavgift.
Ordförande föreslår oförändrade anmälningsavgifter för kommande
verksamhetsår: 400kr per person. Årsmötet beslutar att bifalla förslaget. Styrelsen
betonar att de aktiva funktionärerna får 100% rabatt på medlemsavgiften.

§. 15.

Övriga frågor. Några beslut får ej fattas under denna punkt.
Jan Ekman: först en eloge till alla förare, mindre oljespill och färre lossnade delar
för varje år! Önskemål om personliga eller enhetliga headset till samtliga
funktionärer. Årsmötet tycker att det ska tillgodoses, det finns pengar i kassan. Kuno
Johansson: problem med att få köra parad med en Norton med speedway motor och
38mm gaffel. Per Holmström: det är en fråga för regelrixdagen och inte årsmötet.
Fråga om stadgarna ska ändras för att kunna ta den typen av frågor på årsmötet.

Claes Larsson: att lägga årsmötet på en helg och två dagar för att få fler att stanna
på mötet och få köra mer motorcykel. Benny Mårtensson: det är ett stort problem
med planeringen av tävlingarna pga att förare anmäler sig, betalar inte och kommer
sedan inte utan att meddela avanmälan. Klas Eriksson: en bock i TA gör att en
anmälan inte är godkänd förrän man har betalat anmälningsavgiften. Jan Ekman:
det måste gå att styra hårdare så att man inte får starta om inte anmälningsavgiften
är betald i tid. Det heter ju trots allt anmälningsavgift. Claes Larsson: erfarenhet
från annan föreningsverksamhet visar att anmälningsavgift måste betalas vid
anmälan och inte på plats. Christer Watz: lägg in även Parad i TA – Klas Eriksson
håller med. Ingemar Stig: det är skrämmande dålig uppslutning på årsmötet, trots
relativt bra deltagande på banträffen. Även dåligt deltagande på regelrixdagen. Hur
ska vi få bättre deltagande till dessa möten? Fungerande klassrepresentanter är
viktigt! Tomas Hilse: angående tvådagarsträff – vid tidigare försök har man inte fått
köra på söndagen. Kan man kolla om det är ändrat? Går det att lägga något
tidigare på året? Per Holmström: det brutna räkenskapsåret villkorar och
förutsätter tidpunkten för mötet en del. Lennart Hallme: tackar Lennart Olander för
mentorskap och hjälp in djupare i verksamheten. Ingemar Stig: hur och när blir
MCHK-tidningen tillgänglig digitalt att ladda ner för de som inte är med i MCHK?
Styrelsen: Det finns ingen lösning för det i dagslöget. Föreningen avtackar HansGöran Larsson för hans mångåriga styrelsearbete med en blomma. Styrelsen
lyssnar på förslagen och jobbar vidare med dem i olika forum.
§ 16.

Mötet avslutas.
Mötet avslutas av ordförande 16,59. Mötesdeltagarna bjuds på smörgåstårta.
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