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Protokotl Årsmöte 2312 2020 Kl. 13:00-15:00
Plats : Kronan Teknikland.
Ett Srrtiotal medlemmar närvarar enligt deltagarlistan

1. Mötets öppnande: Sture Hernerud öppnar mötet och hiilsar alla medlemmar
viilkommen till JVBKs årsmöte det 50:e i ordningen. Uppmiirksalnmas bör att det finns en
person på plats som varit på samtliga JVBKs arsmöten och det åir Christer Elgendahl.

2.Yal av mötesordförande och mötessekreterare: Mötet väljer Sture Hernerud till
ordft)rande och Annika Danielsson till mötessekreterare.

3. Fråga om mötet är behörig ordning utlyst: Mötet iir utlyst enligt stadgarna.

Annons i klubbtidningen Backspegeln i december 2018 samt på hemsidan

4.Yal av två personer att jämte ordförande justera protokollet: Daniel Goddn
& Christer Elgendahl valdes som justerare.

5. Fastställande av ftiredragningslista: Föredragningslistan fastställdes.

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

7. Årsredovisning 20192 KassörArne Nilsson gar igenom årsredovisningen och
kortfattat kan sägas att klubben har en stabil och god ekonomi. Mötet godkiinner
årsredovisningen.

8. Revisionsberättelse: Kassör Arne Nilsson läser igenom kort vad revisorerna Stefan
Fax & Lars Wikstrand har skrivit i sin berättelse som även finns på Årsredovisning 2019 i sin
helhet. Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

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

10. Fastställande av budget2020z KassörArne Nilsson går igenom styrelsens ftrslag
för budget och verksamhetsplan for 2020. Mötet antar förslaget i sin helhet.

11. Fastställande av årsavgift 2021och eventuell inträdesavgift: Styrelsen
ftirslag ilr att årsavgiften iir oftirändrad. Mötet beslutar att fastställa medlemsavgiften till 300
kronor ftir ordinarie medlem och 100 kronor ftir familjemedlem.

12. Fastställande av eventuella arvoden: Styrelsen har inte arvoden utan fär
ersäffning ftlr utlägg så som milersättning och i några fall telefonersättning. Revisionstjåinsten
av Lars Wikstrand fortsätter klubben att köpa. Mötet beslutar att godkänna den ordningen.
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13. Fastställande av antal styrelsemedlemmar: Antal styrelsemedlemmar fastställs
till 10 stycken ordinarie ledamöter samt ordft)rande.

14. Val av ordförande: Omval Sture Hernerud

15. Val av styrelseledamöt€r: Omval for 2 är: Rolf Nilsson, Peter Jansson, Anki
Granlöf, Eric Flemström, Arne Nilsson & Olle Norin, Ett ar kvar: GunnarArwidsson, Monika
Grönkvist, Lena Modigh & Annika Danielsson.

16. Val av två reyisorer jämte suppleanter: En enig ståimma beslutar att fortsätta
köpa tjainsten av Lars Wikstrand ftir I år samt att godkänna val av ordinarie revisor Stefan Fax
och suppleant Hans Åsling ftir 1 år.

17.Yal av försäkringsansvariga bestående av minst tre personer: Kenneth
Danielsson väljs som ny sammankallande som sammankallande och Gösta Lindström och
Göran Lindberg väIjs av mötet. Styrelsen vill förtydliga med att vi kallar den hiir gruppen för
ansvariga i stället ftir kommittd på grund av att de inte träffas regelbundet och har
protokollf<irda möten utan ansvarar var ftir sig ftr sitt arbete kring ftirsåikringar ftir IF och
MHRF.

18. Fastställande av förändringar av stadgarna: På 2019 ars årsmöte så antog

stiimman förändringar i stadgarna och samtidigt bestämdes att enligt §11 i klubbens stadgar så

erfordras två på varandra ftiljande medlemsmöte krävs ftir att iindringen ska gälla och dagens

årsmöte åir det andra mötet och ståimman beslutar att stadgeiindringarna ska gälla. Se bilaga
gällande åindringarna.

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

20. Motioner: Inga motioner har inkommit.

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

22. övriga frågor som anmäls till diskussion men ej är av beslutskaraktär:
Maria Bogren berättar om Svenska Jaguarklubbens kommande möte på Frösöpark.7-918-20
På lördagen ska de köra ett rally mot Wången och behöver funktionärer och den som iir
intresserad kan meddela Maria eller Arne Nilsson.

Sture berättar om klubbens funderingar på att göra en film om klubbens aktiviteter under ett år
och när vi nu fyller 50 år så passar det bra att dokumentera. Styrelsen arbetar med någon form
av firandet under året och återkommer om planema i Backspegeln framöver.

Göte Högbom redovisar lite om sitt arbete kring klubbens 50 åriga historia
.Det kommer att komma en del i varje nurlmer av Backspegeln under 2020. Göte berättar
vidare att det varit både roligt och spiinnande att titta bakåt på klubbens historia. Även
Föreningen Gamla Östersund kommer att uppmärksarnma att klubben fyller 50 år.

23. Mötets avslutande: Ordftiranden Sture Hemerud tackar ftir visat intresse och bjuder
in till smörgåstårta och kaffe samt avslutar stiimman.



Annika Danielsson, S ekreterare

Christer Elge


