Protokoll för MCHK-Racings årsmöte 2020
Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping.
Tid:

§ 1.

Lördag 2020-09-26 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.
Anna-Lena Nordkvist och Ann-Charlotte Nilsson valda till justeringsmän och
rösträknare. 26 medlemmar var närvarande på årsmötet.

§ 4.

Genomgång av föregående årsmötesprotokoll. Se bilaga 1.
Ordförande ger några minuter för individuell genomläsning av 2019 års
årsmötesprotokoll. Det finns inget specifikt att notera, men mötet återkommer till
två av punkterna.

§ 5.

Styrelsens verksamhetsberättelse. Se bilaga 2. Kassörens rapport. Se bilaga 3.
Ordförande ger några minuter för individuell genomläsning av
verksamhetsberättelsen. Kommentarer: Något färre medlemmar 2020 än 2019,
men vi relaterar det till största delen till corona då många avstått från verksamhet
helt i år. Efter viss oenighet i styrelsen så beslutade det att, främst av ekonomiska
skäl, ställde in Årsracet. Gelleråsen TT gick med drygt 200000kr i förlust. Totalt
har covid kostat föreningen drygt 300000kr. Verksamhetsberättelsen godkänns av
årsmötet.
Ordförande ger några minuter för individuell genomläsning. Kassören
kommenterar sin rapport. Vi har gjort en stor förlust för verksamhetsåret, Enligt
rapporten är klubbens ekonomiska tillgångar vid bokföringsårets slut 599000kr,
vilket kan ändra något efter en pågående förhandling med Gelleråsen om sänkt
banhyra för årets evenemang. Rapporten godkänns av årsmötet.

§ 6.

Fråga om fastställande av balansräkning. Se bilaga 4.
Ett bokföringstekniskt fel med två balansposter har gjort att årets förlust ser ut att
vara 753503 istället för 376751. Fråga från Per Holmström: kan mötet godkänna
balansrapporten med förbehållet att den korrigerade rapporten kontrolleras av
justeringsmännen. Mötet beslutar att så kan ske.

§ 7.

Revisorernas berättelse.
Leif Israelsson läser upp revisorernas uttalande som styrker resultat- och
balansrapporter (med justering av balansräkningen som ska göras) och
rekommenderar 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 två förslag från styrelsen detta år. Dessa båda gäller formuleringar i
stadgarna som bör justeras. Båda förslagen godkändes av årsmötet.

§ 10.

Behandling av inkomna motioner.
Det hade inte kommit in några motioner till 2020 års årsmöte.

§ 11.

Val av styrelseledamöter. Ordförande på 1 år, tre ordinarie ledamöter på 2 år samt
ett fyllnadsval på ett år. För suppleanter gäller ett ordinarie val på 2 år. För
valberedningens förslag, se Bilaga 7.
Årsmötets ordförande drar valberedningens förslag som är: För ordförande
föreslås Katarina Mattsarve Edberg på 1 år, som ersättare för Katarina som
ledamot Fredrik Brunell på ett år. Övriga ledamotsval är: Charlotta Källbäck
(nyval), Anders Karlsson, Klas Eriksson samt Björn Fugel (samtliga omval) på två
år. Per Holmström omväljs som suppleant på två år. Årsmötet väljer enligt
valberedningens förslag.
Övriga kvarstående ledamöter är Carina Månsson och Björn Fugel.

§ 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 två år samt fyllnadsval av Fredrik Fohlin, som ersätter Fredrik Brunell.
Valberedningens förslag på ny revisorssuppleant: Magnus Glad på ett år.
Årsmötet väljer Leif Israelsson och Fredrik Fohlin till revisorer samt Magnus
Glad som revisorssuppleant.

§ 13.

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

§. 14.

Fastställande av verksamhetsårets (2021) medlemsavgift.
Styrelsen föreslår förändrad anmälningsavgift för kommande verksamhetsår:
500kr per person. Årsmötet röstar om förslaget, 26 röster (samtliga) för att bifalla
förslaget. Årsmötet beslutar höja medlemsavgiften från 400 till 500kr till
verksamhetsåret 2021. Styrelsen betonar att de aktiva funktionärerna får 100%
rabatt på medlemsavgiften.

§. 15.

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

Peter Scharf: vill att det ska heta ”Historisk racing” istället för ”Classic racing”
för att få en bättre förståelse för verksamheten. Claes Larsson uppmanar att skriva
en motion om det, då behandlas det korrekt.
Claes Larsson: Som funktionär även på SM-tävlingar hör man att som funktionär
från MCHK-Racing har man ett väldigt gott renommé!
Avgående styrelsemedlemmar avtackas, och klubban lämnas över till Kattis.
§ 16. Mötet avslutas.
Mötet avslutas av ordförande 17,02. Mötesdeltagarna bjöds på kaffe med bulle.
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