
Protokoll Årsmöte 27/2 2022 Kl. 13:00-15:00
Plats: Digitalt Zoom-möte
21 medlemmar närvarar enligt deltagarlistan

Sture Hernerud öppnar mötet och hälsar medlemmarna välkommen till JVBKs årsmöte som 
för andra gången i ordningen genomförs digitalt.

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

2. Fråga om mötet är behörig ordning utlyst: Mötet är utlyst enligt stadgarna. 
Annons i klubbtidningen Backspegeln i december 2021 samt på hemsidan.

3. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet: Lena Modigh 
& Rolf Nilsson valdes som justerare.

4. Fastställande av föredragningslista: Föredragningslistan fastställdes.

5. Justering av röstlängd, enligt medlemsmatrikeln: Mötet godkänner justering av
röstlängd enligt medlemsmatrikeln samt att en deltagarlista upprättas efter de som är online.

6. Verksamhetsberättelse 2021:  Kassör Arne Nilsson går igenom  
verksamhetsberättelse. Efter en nedstängd vår och försommar släpptes det på 
pandemirestriktionerna från juli månad och klubben kunde börja arrangera Onsdagsträffar, 
Damrally samt Höstrallyt. Under hösten skärps restriktionerna igen och  hösten och vinterns 
aktiviteter ställs in.

7.Kassarapport och revisionsberättelse Kassör Arne Nilsson går igenom 
årsredovisningen och klubben har en stabil och god ekonomi som slutar på en litet överskott 
vilket är mycket glädjande trots att många aktiviteter blivit inställda under pandemin. Mötet 
godkänner årsredovisningen.

Revisionsberättelse: Kassör Arne Nilsson läser igenom kort vad revisorerna Stefan Fax &
Lars Wikstrand har skrivit i sin berättelse som även finns på Årsredovisning 2021 i sin helhet. 
Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

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

9. Fastställande av budget 2022: Kassör Arne Nilsson går igenom styrelsens förslag 
för budget och verksamhetsplan för 2022. Budgeten är utifrån att vi kan börja arrangera 
planerade aktiviteter och inte blir stoppad av pandemin. Mötet antar förslaget i sin helhet.

10. Fastställande av årsavgift 2023 och eventuell inträdesavgift: Styrelsen 
förslag är att årsavgiften är oförändrad. Mötet beslutar att fastställa medlemsavgiften till 300 
kronor för ordinarie medlem och 100 kronor för familjemedlem.



11. Fastställande av eventuella arvoden: Styrelsen har inte arvoden utan får 
ersättning för utlägg så som milersättning och i några fall telefonersättning. Revisionstjänsten 
av Lars Wikstrand fortsätter klubben att köpa. Mötet beslutar att godkänna den ordningen.

12. Fastställande av antal styrelsemedlemmar: Antal styrelsemedlemmar fastställs 
till 9 stycken ordinarie ledamöter samt ordförande.

13. Val av ordförande: Omval Sture Hernerud

14. Val av styrelseledamöter: Rolf Nilsson, Peter Jansson, Anki Granlöf, Eric 
Flemström, Arne Nilsson 

Ett år kvar: Gunnar Arwidsson, Monika Grönkvist, Lena Modigh & Annika Danielsson.  

15. 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.

16. Val av försäkringsansvariga bestående av minst tre personer: Kenneth 
Danielsson väljs som sammankallande och Gösta Lindström och  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.

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

18. Motioner: Inga motioner har inkommit. 

19. Av styrelsen hänskjutna frågor: På förra årsmötet 2021 föreslog styrelsen en 
ändring i stadgarna. Att ta bort stycket om hedersmedlemmar. Att utse en person som har gjort
sig synnerlig förtjänt av att bli hedersmedlem. som en förlegad företeelse som också är nästan 
omöjlig att hålla vid liv när klubben blivit så stor. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften ska 
vara betald innan februaris utgång Inbetalningskortet kommer cirka 20 december så det finns 
god tid att betala. Samt att medlemsavgiften ska vara betald innan årsmötet ( som i vanliga 
fall genomförs i slutet av februari) om man vill ha rösträtt på stämman. Stämman beslutar att 
denna stadgeändring genomförs.

20. Övriga frågor som anmäls till diskussion men ej är av beslutskaraktär:
Det finns inga övriga frågor föranmälda men Jaguarklubbens Maria Bogren
informerade om kommande träff i Jaguarklubbens regi som kommer att genomföras 11-14 
augusti 2022. Det beräknas komma omkring 200 Jaguarer till Frösö Park som kommer vara 
träffens säte. På lördag den 13/8 kommer ett rally genomföras och funktionärer efterlyses.

21. Mötets avslutande: Ordföranden Sture Hernerud tackar för visat intresse och ser fram
emot att nästa årsmöte som förhoppningsvis kan ske på Teknikland och Kronan som vanligt 
igen samt avslutar stämman. 



  

__________________                               ____________________________
Sture Hernerud, Ordförande                         Annika Danielsson, Sekreterare

---------------------------------------------                         -----------------------------------------------------
       Rolf Nilsson                                                         Lena Modigh


