Protokoll för MCHK-Racings årsmöte 2019
Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping.
Tid:

§ 1.

Lördag 2019-10-05 Kl. 16.00

Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigt sammankallat.
Mötet öppnas, och mötet beslutade att mötet är behörigt sammankallat och utlyst.
Samtliga dokument har funnits ute på hemsidan i tillbörlig tid.

§ 2.

Val av mötesordförande och sekreterare.
Mötet valde sittande ordförande, Björn Nordensten och sekreterare Björn Fugel.

§ 3.

Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare.
Anders Karlsson och Per Holmström valda till justeringsmän och rösträknare. 30
medlemmar var närvarande på årsmötet.

§ 4.

Genomgång av föregående årsmötesprotokoll. Se bilaga 1.
Ordförande ger några minuter för individuell genomläsning av 2018 års
årsmötesprotokoll. Det noteras att ett misstag skett i protokollet under val av
styrelseledamöter: Klas Eriksson blev vald på två år, inte Björn Fugel, samt
fyllnadsval på Carina Granqvist.

§ 5.

Styrelsens verksamhetsberättelse. Se bilaga 2. Kassörens rapport. Se bilaga 3.
Verksamhetsberättelsen dras igenom av ordföranden. Något fler medlemmar 2019
än 2018, även fler licenstagare 2019 än 2018. Styrelsens organisation och
arbetssätt har förändrats för att göra det enklare för nya styrelsemedlemmar att
kunna komma in i verksamheten.
Vi hade monter på MC-Mässan i Stockholm i januari vilket var mycket lyckat.
Banträffen och licenskursen blev pga dubbelbokning av LMS enbart en dag.
Tävlingarna under året (Årsracet och Carlbarks Oldtimers TT) genomfördes utan
problem, med rekordmånga deltagare och var både mycket lyckade. Ingen större
olycka eller tillbud har skett under säsongen.
Satsningen på funktionärer har fortsatt.
Styrelsen avslutar med att tacka alla som bidragit till årets verksamhet.
Verksamhetsberättelsen godkänns av årsmötet.
Kassören går igenom sin rapport. Vi har gjort en mindre vinst för
verksamhetsåret, exakt hur stor är svår att säga då vi ej fått redovisningen från
MR Event. Enligt rapporten är klubbens ekonomiska tillgångar vid bokföringsårets slut 886.585kr, korrekt belopp enligt balansräkninen är 1.137.615kr.
Rapporten godkänns av årsmötet.

§ 6.

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

§ 7.

Revisorernas berättelse.
Ingen av revisorerna var närvarande varför Lennart Hallme läste 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. Se bilaga 5.
Det finns tre förslag från styrelsen detta år. Dessa lästes upp av ordföranden och
godkändes alla av mötet. Punkt 1 och 2 som rör stadgarna måste behandlas av två
årsmöten och ska därmed tas upp även på årsmötet 2020.

§ 10.

Behandling av inkomna motioner.
Det hade inte kommit in några motioner till 2019 års årsmöte.

§ 11.

Val av styrelseledamöter. Ordförande på 1 år, tre ordinarie ledamöter på 2 år samt en
suppleant på 2 år. För valberedningens förslag, se Bilaga 7.
Valberedningens ordförande drar valberedningens förslag som är: För
ordförande Björn Nordensten på 1 år, Carina Månsson, Björn Fugel och
Katarina M Edberg och Klas Eriksson för omval som ledamöter på två år. Johan
Edström föreslås som ny suppleant på två år, och ersätter därmed Linus Lidalen
som avsagt sig omval. Årsmötet väljer Björn Nordensten till ordförande för det
kommande verksamhetsåret. Omval av Carina Månsson och Björn Fugel till
ordinarie ledamöter samt nyval av Johan Edström som suppleant.

§ 12.

Val av 1 revisor samt en revisorssuppleant. För valberedningens förslag: se bilaga 7.
Valberednings förslag, med tillägg: Ordinarie revisorer: omval av Leif Israelsson
på ett år samt nyval av Fredrik Brunell på två år. Valberedningens förslag på ny
revisorssuppleant: Charlotta Källbäck. Årsmötet väljer Leif Israelsson och Fredrik
Brunell till revisorer samt Charlotta Källbäck som revisorssuppleant.

§ 13.

Val av 3 ledamöter i valberedningen varav en sammankallande.
Årsmötet föreslår och väljer omval av Lennart Hallme som sammankallande,
Johan Edberg som ledamot, nyval av Lennart Ohlander samt Nina Engqvist för
kommande verksamhetsår.

§. 14.

Fastställande av verksamhetsårets (2020) medlemsavgift.
Styrelsen 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.

Information. Övriga frågor. Några beslut får ej fattas under denna punkt.

Claes Larsson: Utöka höstens banträff till två dagar för att fler förare ska komma
och köra samt för att få fler deltagare på årsmötet.
Lennart Hallme: MC-mässa i januari igen (24-26/1), monter tillsammans med
MCHK. Ny monterplacering, 9x6m. Frivillig personal efterfrågas!
Jan Ekman: Betraktelse från en trogen funktionär: betonar att det allmänna skickat
på motorcyklarna har förbättrats och att funktionärerna har uppmärksammats och
det uppskattats. Även disciplinen på banan är bättre. Hela verksamheten har blivit
mera professionell. Enda negativa är att radioapparaterna i Karlskoga fortfarande
är dåliga och att det saknas headset. Styrelsen lovar att ta tag i detta.
Claes Larsson: Som funktionär även på SM-tävlingar kan man jämföra och då
känna att man blir bättre mottagen och uppskattad hos MCHK-Racing!
Per Sande: presenterar för Lennart Olander: resan till Isle of Man är bokad!
§ 16.

Mötet avslutas.
Mötet avslutas av ordförande 17,14. Mötesdeltagarna bjuds på smörgåstårta.
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