
Protokoll för 1000cc Cupens årsmöte, söndagen den 6/3-2022 i Kil

$1 Jan Christians hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat (18 personer deltog i mötet).

$2 Fastställande av röstlängd - Christians sköt på denna fråga för att se om det fanns något behov av
votering under mötet, men det behovet uppstod aldrig.

§3 Jan Christian valdes till mötets ordförande och Bengt-Åce Gustavsson valdes att skriva protokollet.

§4 Hans Eklund och Peter Nylén valdes till justeringsmän och tilika rösträknare.

§5 Mötet godkände att kallelsen hade skett enligt stadgarna. Medlemmarna hade meddelats både
via mail och Facebook.

$6 Mötet fastställde dagordningen.

§7 Christians föredrog styrelsens förvaltningsberättelse som godkändes av mötet.

$8 Revisorernas berättelse var inte klar i tid till årsmötet, varför dessa måste kompletteras senare.

$9 Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året, under förutsättning att revisorerna godkänner
denekonomiska biten.(Kassörenlät hälsa att ekonomin i föreningen var god.)

$10 Fastställande av årsavgift (medlemsavgift). Styrelsen ansåg inte att det förelag någon anledning
att höja avgiften. Mötet godkände att man ligger kvar på samma avgift (450 kr) även 2023.

511 Jan Christians valdes till föreningens ordförande för en tid av 1 år.

$12 Lennart Nilsson valdes till kassör och Johan Falkenberg valdes till sekreterare, båda på 1 år.

513 Gert Kronborg och Christer Ohlsson valdes till suppleanter, bảda på 1 år.

$14 Hans Eklund och Peter Nylén valdes till valberedare, båda på 1 år.

$15 Reinhold Daubner och Björn Mohlin valdes till revisorer, båda på 1 år.

$16 Övriga frägor: Niklas Enander föreslog att man borde tänka lite på könsfördelningen i styrelsen.
Det ligger ju i tiden att det skall vara med kvinnor i styrelsen. Mötet tog till sig detta och har det i
åtanke för kommande årsmöten.

§17 Jan Christians förklarade årsmötet avslutat

Tina, Pierre & Lennart bjöd på fika och rundvisningi Värmlands största SAAB-museum.
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