
Protokoll Årsmöte 24/2 2019 Kl. 13:00-15:00
Plats: Kronan Teknikland. 
Ett femtiotal medlemmar närvarar enligt deltagarlistan

1. Mötets öppnande: Sture Hernerud öppnar mötet och hälsar alla medlemmar välkommen 
till JVBKs årsmöte.

2.Val av mötesordförande och mötessekreterare: Mötet väljer Sture Hernerud till 
ordförande och Annika Danielsson till mötessekreterare.

3. Fråga om mötet är behörig ordning utlyst: Mötet är utlyst enligt stadgarna. Annons i 
klubbtidningen Backspegeln i december 2018 samt på hemsidan

4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet: Sven Jernberg & J-G 
Jonsson valdes som justerare.

5. Fastställande av föredragningslista: Föredragningslistan fastställdes.

6. Justering av röstlängd, enligt medlemsmatrikeln: Mötet godkänner justering av 
röstlängd enligt medlemsmatrikeln samt att en deltagarlista skickats runt och alla har skrivit 
på.

7. Årsredovisning 2018: Kassör Arne Nilsson går igenom årsredovisningen och kortfattat 
kan sägas att klubben har god ekonomi. Mötet godkänner årsredovisningen.

8. Revisionsberättelse: Kassör Arne Nilsson läser igenom vad revisorn Lars Wikstrand har 
skrivit i sin berättelse. Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

10. Fastställande av verksamhetsplan & budget: Styrelsens förslag på verksamhetsplan & 
budget antas av mötet.

11. Fastställande av årsavgift för 2020 och eventuell inträdesavgift: Mötet beslutar att 
fastställa medlemsavgiften till 300 kronor för ordinarie medlem och 100 kronor för 
familjemedlem.

12. Fastställande av eventuella arvoden: Styrelsen har inte arvoden utan får ersättning för 
utlägg så som milersättning och i några fall telefonersättning.

13. Fastställande av antal styrelsemedlemmar: Antal styrelsemedlemmar fastställs till 10 
stycken ordinarie ledamöter samt ordförande.

14. Val av ordförande: Omval Sture Hernerud

15. Val av styrelseledamöter: Ett år kvar: Rolf Nilsson, Peter Jansson, Anki Granlöf, Eric 
Flemström, Arne Nilsson, Olle Norin, omval för 2 år Gunnar Arwidsson och Monika 
Grönkvist, nyval på Lena Modigh och Annika Danielsson för 2 år.

16. Val av två revisorer jämte suppleanter: En enig stämma beslutar att fortsätta köpa 



tjänsten av Lars Wikstrand för 1 år samt att godkänna val av ordinarie revisor Stefan Fax och 
suppleant Hans Åsling för 1 år.

17. Val av försäkringsansvariga bestående av minst tre personer: J-G Jonsson som 
sammankallande och Gösta Lindström och Göran Lindberg väljs av mötet. Styrelsen vill 
förtydliga med att vi kallar den här gruppen för ansvariga i stället för kommitté på grund av 
att de inte träffas regelbundet och har protokollförda möten utan ansvarar var för sig för sitt 
arbete kring försäkringar för IF och MHRF.

18. Förslag till förändringar av stadgarna: Se bilaga. Stämman beslutar stödja styrelsens 
förslag. Enligt stadgarna §11 För stadgeändring erfordras beslut därom vid två på varandra 
följande medlemsmöten, varav det ena ska vara årsmöte eller extra årsmöte. Så innan 
förändringen kan ske så ska ett medlemsmöte till genomföras och styrelsen planerar att nästa 
årsmöte får bli nästa möte som behandlar förändringen.

19. Val av valberedning, varav en person utses till sammankallande: Anders Granlöf som 
sammankallande och Jan Flemström och Håkan Hector Carlén väljs av mötet.

20. Information: Styrelsen informerar om Teknikland. JVBK har sålt hälften av aktieposten i 
Teknikland eftersom två klubbar till har gått in i Teknikland. På förslag av Tekniklands 
styrelse som föreslår att alla de mindre aktieägarna ska ha lika stora poster så säljer JVBK 
hälften av klubbens aktier till Östersunds Fallskärmsklubb.

Medlemskort: JVBK har köpt in en maskin som trycker plastkort och vi försöker ha dem klar 
till medlemsavgiften ska betalas in. Det har varit ett tidskrävande arbete då alla medlemmar 
drygt 1200 st måste läggas in manuellt i databasen första gången.

Länsförsäkringar: Vi har slutit ett avtal med Länets försäkringsbolag angående veteranfordons
försäkring. Det är endast de medlemmar som är bosatta i länet som kan nyttja den. Vi har 
heller inget extra arbete för klubben gällande denna försäkring för det sköts helt mellan 
medlemmen (Försäkringstagaren) och Länsförsäkringar.

21. Motioner: Inkomna motioner och styrelsens förslag på behandling se bilaga. Stämman 
mötet beslutar stödja styrelsens förslag.

22. Av styrelsen hänskjutna frågor: Inga frågor har blivit hänskjutna av styrelsen under året.

23.Övriga frågor som anmäls till diskussion men ej är av beslutskaraktär: Sture ger en 
kortfattad information om klubbens fordon och vad styrelsen arbetar med angående dem. 
Ingenting är klart men olika idéer undersöks för att ge möjlighet att de ska komma till 
användning. En medlem föreslår att Springmeetgruppen tittar på möjligheter till förköp av 
inträdesbiljetter för att underlätta kontanthanteringen samt att minska köerna i insläppet. 
Förslaget tas med till Springmeetguppen av Annika Danielsson.

24. Mötets avslutande: Ordföranden Sture Hernerud avslutar stämman och inbjuder 
deltagarna till smörgåstårta och kaffe,

  



__________________                             ____________________________
Sture Hernerud, Ordförande                                       Annika Danielsson, Sekreterare

---------------------------------------------                             -----------------------------------------------------
         Sven Jernberg                                                              J-G Jonsson


