Högåns skoterklubb
Protokoll
Årsmöte i Kvitsle skola den 31 jan 2016
Tio närvarande
1. Klubbens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
2. Karl- Åke Martinsson väljs till ordförande för mötet och Ulf Möller till sekreterare.
3. Som justerare av mötesprotokollet och tillika rösträknare väljs Herje Nilsson och
Magnus Eriksson.
4. Dagordningen godkänns.
5. Kallelsen som skett genom annons i Bergsbladet och information på klubbens
hemsida godkänns.
6. Herje föredrar verksamhetsberättelsen som godkänns (bilaga 1).
7. Anette Möller föredrar kassarapporten som godkänns.
8. I revisorernas frånvaro föredrar Herje deras revisionsberättelse som godkänns.
9. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
10. Det beslutas att medlemsavgifterna för verksamhetsåren 2016/2017 och 2017/2018
ska vara 100 kr per hushåll plus 20 kr för extra skoter.
11. Det beslutas att inga styrelsearvoden ska utgå för verksamhetsåret. I stället ska
klubben bjuda dem som hjälper till vid skoterdagen på middag.
12. Till ordförande för ett år väljs Karl-Åke Martinsson.
13. Till vice ordförande för ett år väljs Herje Nilsson.
14. Till ordinarie ledamot för två år väljs Jan Halstensson. Magnus Eriksson, Ulf Möller
och Anette Möller har ett år kvar.
15. Till suppleanter väljs Mikael Andersson och Bob Jonasson.
16. Till valberedning väljs Mikael Andersson och Daniel Martinsson.
17. Det beslutas att inte utse några ungdomsansvariga för budgetåret 2016/2017.
18. Till miljöansvarig väljs Magnus Eriksson.
19. Till revisorer väljs Johan Andersson och Linda Johansson.
20. Bob Jonasson väljs till klubbens representant i skoteralliansen.
21. Ordföranden föredrar klubbens alkoholpolicy som godkänns.
22. Det beslutas att 10 500 kr ska få användas för inköp av bränsle till skotrarna under
verksamhetsåret.
23. Det beslutas att ett planeringsmöte för aktivitetsdagen i Galåbodarna ska hållas hos
Herje den 14 februari.
24. Inga förslag från styrelsen har inkommit.
25. Under punkten övriga frågor förs en livlig diskussion som resulterar i följande beslut.
- Mikael ska undersöka om en begagnad motor till en av skotrarna kan skaffas,
- Göran Ottoson ska undersöka kostnaden och möjligheterna att skaffa klistermärken
för att göra reklam för klubben,

- Göran ska undersöka kostnaden och möjligheten att skaffa välkomstskyltar att
sättas upp vid vårt spårsystems början vid Arådalen och Lättsjön,
- Magnus ska svetsa ihop ett verktyg för att underlätta uppsättning av ledmarkeringar
(stolpar),
- Karl-Åke ska utreda hur många ledkryss som bör köpas och kostnaden för dessa,
- Karl-Åke, Herje och Mikael ska träffas hos Herje den 3 april för att planera en
arbetsdag.
Mötet avlutas och Göran får eloge för hemsidan och facebooksidan han gjort för att
underlätta medelemmarnas och allmänhetens kontakt med klubben.
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