Årsmötesprotokoll för Högåns skoterklubb
Fört vid årsmöte på samlingslokal Mötesplats Oviken 2020-01-26, kl 18:00
1. Mötets öppnande. Klubbens vice ordförande Herje Nilsson hälsar deltagarna
välkomna, och förklarar mötet öppnat
2. Val av ordförande för mötet samt mötets sekreterare. Herje Nilsson väljs som
ordförande på mötet. Då klubbens ordinarie sekreterare förhindrats delta på
mötet väljs Göran Ottosson till mötets sekreterare.
3. Val av två justerare för årsmötesprotokoll: Jan Hallstensson och John Ottosson
väljs av mötet.
4. Fråga om godkännande av dagordningen: Mötet svarar JA på frågan.
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. Mötets kallelse har dels utlysts som nyhet
på klubbens hemsida och dels i Facebookgruppen för klubben. Utlysningen gick ut
första gången 2020-01-01 och har under tiden fram till mötet nått ut till 219 unika
besökare på hemsidan samt 172 visade inlägg på facebook. Påminnelse gick ut via
facebook den 21 januari. Årsmötet beslutar utlysningen som behörig.
6. Verksamhetsberättelsen lästes upp och föredrogs av mötets sekreterare.
7. Kassarapport. Mötets ordförande läste upp kassarapporten vilken godkändes av
mötet.
8. Revisionsberättelse. Mötets ordförande läste upp revisorernas berättelse där
revisorerna inte hade något att invända mot redovisningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beviljade den frågan.
10. Fastställande av medlemsavgift. Nuvarande är 150 per medlem/familj, obegränsat
antal ingående snöskotrar. Beslutas oförändrad.
11. Fastställande av arvoden. Beslut oförändrat.
12. Val av klubbens ordförande. Karl-Åke Martinsson föreslås på omval vilken han
godkände och mötet välde honom för ett år till.
13. Val av vice ordförande. Herje Nilsson föreslås på omval, och han väljs av mötet.
14. Val av kassör. Omval av Anette Möller
15. Val av sekreterare. Omval Ulf Möller.
16. Val av ledamot. (2019 omvaldes Magnus Eriksson som ledamot för 2 år). Andre
Ledamot är därför inför val. Förslag på Jan Hallstensson på två år, vilket mötet var
enigt om.
17. Val av två suppleanter. Michael Andersson (omval) och Seb Haugskott (nyval) väljs
för denna uppgift.
18. Val till valberedning. Omval av Michael Andersson och Daniel Martinsson.
19. Val av två ungdomsansvariga. Omval av Michael Andersson och Emil Delsius.
20. Val av miljöansvarig. Magnus Eriksson omval.
21. Val av revisorer: Johan Andersson och Bo Andersson (omval båda).
22. Val av ledamot till Skoteralliansen i Berg. Bob Jonasson
23. Alkoholpolicyn föredrogs och godkändes.
24. Beslut om bränslebudget för ledpreparering. Beslut 10 000 kr.
25. Aktivitetsdagar. Beslut att åter ha aktivitetsdag i Västra Galåbodarna, som vanligt
lördag vecka 10 (2020-03-07) mellan kl 11:00-14:00. Första förberedande
arbetsmöte beslutas bli hos Herje Nilsson den 2 februari, kl 18:00. Den andra
aktivitetsdagen likt den förra vid Hoverbergs båthamn beslutas därefter under
innevarande säsong beroende på snötillgång och sjöisens kvalitet.
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26. Val av två styrelseledamöter att var för sig vara behöriga att teckna föreningens
firma. Mötet valde Karl-Åke Martinsson (ordf) och Anette Möller (Kassör)
27. Styrelsens förslag till behandling av årsmötet. Inga förslag var lagda.
28. Övriga frågor:
1) Fråga angående nuvarande maskinpark där en ledskoter börjar vara till åren
(årsm 1989) och dyr att hålla i dugligt körbart skick. Har hittills denna säsong
på kort tid haft reparationsbehov på 7476 kr. Den börjar vara svår att få tag
på reservdelar till. Dessa reparationer tär på kassan i dess ambition att
försöka bygga buffert för inköp av ersättande ledskoter. Jan Hallstensson
föreslår att klubben ska söka medel från Svedeas skoterfond i syfte att
möjliggöra den investeringen. Mötet beslutar att styrelsen ska söka medel
för detta ur skoterfonden.
2) Reparation av överfart över Styggbäcken i Västra Galåbodarna. Nuvarande
passager över den bäcken är i nuvarande säsongen skiftande väder lite
osäker. Ena bron är gammal och behöver rustas upp. Mötet beslutar att den
ska kostas på så att en bra överfart möjliggörs.
3) Underlag att sommarförvara ledskotern i Prästbodarna. Pga platsbrist måste
den ställas ute under kapell, och för att den inte ska få drivbandet förstört av
markkontakt bör den få stå på ett bra trädäck. Möte beslutar att detta får
kostas på med medel ur klubbkassan.
4) Leddag. En arbetsdag beslutas för genomförande under den senare delen av
säsongen. Syftet är att kartlägga behov av förbättringar och upprustning av
förfallna ledstoplar och kryss. Folk som är pigga att delta kommer att kallas
via telefonkedja på initiativ av styrelsen.
5) Behov att skylta om alternativ överfart av leden vid Högån (överfart Kvissle).
Nuvarande rika flöde i ån samt växlande väder gör ordinarie överfart
riskabel. Därav behov att ta fram och sätta upp varningsskylt samt hänvisning
till alternativ överfart.
6) Förslag att ta fram informationsblad för klubbens verksamhet samt
erbjudande till medlemskap i syfte att öka antalet medlemmar.
Genomförande att detta görs som uppdelade områden att dela ut direkt i
brevlådor samt i Arådalen. Seb Haugskott tar fram underlag och skrivelse.
29. Mötet avslutas av ordförande och deltagarna bjuds på allmän pratstund med gott
fika som Mötesplats Oviken förtjänstfullt dukat fram.
Dag som ovan.
_____________________
Göran Ottosson (mötets sekreterare)

Justeras:
_______________________

____________________

Jan Hallstensson

John Ottosson.
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