
 
 

PROTOKOLL VID ORDINARIE ÅRSMÖTE 25 APRIL 2015 

GÄLLANDE ÅR 2014 
 

 

Närvarande: Gunnar Hedin, Peter Skoger, Magnus Henningsson, Sebastian Hedin, Ola Persson, 

Carins Fransson Edvin Fagerström, Teo Skoger, Maja Heningsson och Melvin Heningsson 

 

§ 1 Öppnande 

Ordförande Gunnar Hedin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 2 Kallelse 

Kallelsen till årsmötet har skett genom annons, årsmötet kungörelse ansågs stadgenligt utlyst. 

 

§ 3a Ordförande 

Till ordförande att leda dagens förhandlingar utsågs Gunnar Hedin. 

 

§ 3b Sekreterare 

Till sekreterare för dagens årsmöte utsågs Sebastian Hedin 

 

§ 3c Justerare 

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Peter Skoger och Ola Persoon. 

 

§ 4 Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen redogjordes av Gunnar Hedin, tillägg i verksamhetsberättelsen godkändes 

och lades till handlingarna.  

 

§ 5a Förvaltningsberättelse 

Ordföranden gick igenom resultatrapporten och balansrapporten för verksamhetsåret 2014, vilka 

godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5b Revisionsberättelse 

Ordförande läste upp revisionsberättelsen för år 2014, vilken godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5c Ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

§ 6a Val av ordförande 

Till ordförande valdes Gunnar Hedin för ett år. 

 

§ 6b Val av styrelseledamöter 

Till styrelseledamöter omvaldes Sebastian Hedin, Ola Persson och Ola Thyllman. 

 

Följande sitter med i styrelsen: 

Gunnar Hedin, ordförande (valbar år 2016). 

Ola Persson, Ola Thyllman och Sebastian Hedin (valbar år 2017) 

Stefan Åslund och Helen Nilsson, (valbar år 2016). 



 

§ 7a Val av två revisorer 

Till revisor omvaldes Agne Våhlin.  

 

§ 7b Val av suppleant för revisorerna 

Till revisorssuppleant valdes Sören Johansson.  

 

§ 8 Val av valberedningskommitté 

Till valberedningen valdes Peter Skoger (sammankallande) och Tobias Högdal. 

 

§ 9 Behandling av motion 

Inga motioner hade inkommit. 

 

§ 10a  Val av sektioner 

Styrelsen beslutade att följande personer skall vara sammankallande inom respektive sektion och 

nuvarande skoter och motocross sektion bildar en sektion, se nedan: 

 

Skoter/motocross: Sebastian Hedin (sammankallande) 

Rally:   Magnus Proos.   (sammankallande) 

 

§ 10b  Anläggningsansvarig 

Till anläggningsansvarig valdes Peter Skoger på ett år 

 

§ 12 Fastställande av medlemsavgift (årsavgift) 

Årsmötet beslutade om oförändrad avgift d v s  300:-/år/familj (boende på samma adress). 

 

§ 13 Avgifter för våra anläggningar 

Årsmötet beslutade att avgifterna för våra anläggningar inför år 2015/2016. 

Årsavgift om 2000 kronor per fordon och år för medlemmar snöskoter. 

Dagavgift om 500 kronor per fordon för de som ej löst årsavgiften snöskoter. 

Årsavgift för motocross 500 kronor per fordon och år för medlemmar motocross. 

Dagavgift om 100 kronor per fordon för icke medlem motocross. 

Reducering av anläggningsavgiften % till de som hjälper till på klubbens tävlingar som funktionärer 

gäller medlemmar. 

Tex. Härjedalsbrickan tillgodoräkna sig 12,5 % och samma % på följande tävlingar under 2015 som 

max kan man få 50% rabatt om man hjälper till på klubbens alla tävlingar. Denna rabatt kan man då 

tillgodoräkna sig på 2016 års avgifter (man hjälper först till och får sedan rabatten). 

 

§ 14 Avslutning 

Ordförande tackade alla deltagare och ett speciellt tack till alla funktionärer och tävlingsstab som 

möjliggör att både skoter, rally - och motocrosstävlingarna kan genomföras. 

 

Vid protokollet       Justeras 

 

 

Sebastian Hedin       Gunnar Hedin, ordförande 

 

 

 

 

Peter Skoger        Ola Persson   

     


