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Niirvarande: Gunnar Hedin, Lars-Johan Angman, Roger Liljedahl, Peter Skoger, Fredrik Hellström,
Magnus Henningsson, Marcus Ohlsson, Micke Ohlsson, Saku Syrjälä, Yhlva Dahl, Thomas
Ohlsson, Theo Skoger, Oskar Hellström, Sebastian Hedin och Helen Nilsson.

§ 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 Helen Nilsson

§ 3c Justerare
Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Roger Liljedahl och Magnus
Henningsson.

§ 4 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen redogjordes av Gunnar Hedin och Helen Nilsson, godkåindes och lades till
handlingarna.

§5a Förvaltningsberättelse
Helen Nilsson och Gunnar Hedin gick igenom resultatrapporten och balansrapporten för
verksamhetsåret 2015, vilka godkändes och lades till handlingama.

§5b Revisionsberättelse
Ordförande läste upp revisionsberättelsen för år 2015, vilken godkändes och lades till handlingama.

§ 5c Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för är 2015.

§ 6a Val av ordförande
Till ordförande valdes Gunnar Hedin för ett år.

§ 6b Val av styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Helen Nilsson och Stefan Åslund (2 är).



Styrelseledamöter:
Gunnar Hedin, ordförande (valbar i$ 2017).
Ola Persson, Ola Thyllman och Sebastian Hedin (valbar fu 2017)
Stefan Åslund och Helen Nilsson, (valbar år 2018).

§ 7a Val av två revisorer
Till revisor omvaldes Agne Vahlin.

§ 7b Val av suppleant för revisorerna
Till revisorssuppleant valdes Sören Johansson.

§ I Val av valtreredningskommitt6
Till valberedningen valdes Peter Skoger (sammankallande) och Lars-Johan Angman.

§ 9 Behandling av motion
Inga motioner hade inkommit.

§ 10 VaI av sektioner
Styrelsen beslutade att följande personer skall vara sammankallande inom respektive sektion.

Skoterlmotocross: Sebastian Hedin (sammankallande)
Anläggningsansvarig: Peter Skoger
Säkerhetsansvarig: Lars-JohanÅngman
Banansvarig: Roger Liljedahl

Rall)z: Magnus Proos. (sammankallande)

§ 11 Fastställande av medlemsavgift (årsavgift)
Årsmötet beslutade om oforändrad avgift d v s 300:- lärlfamtlj (boende på samma adress).

§ 12 Avgifter för våra anläggningar
Arsmötet beslutade att avgifterna för våra anlägguingar inför är 201612017:

- Å"sarrgift om 2.000 kronor gällande snöskoter, per förare och medlem och tävlar för
Hiirjedalens AK.

- pagavgift om 500 kronor per förare som ej löst årsavgiften för snöskoter.
- Arsavgift om 500 kronor gäilande motocross, per förare och medlem och tävlar för

Härjedalens AK.
- Dagavgift om 200 kronor per förare som ej löst årsavgifter för motocross.

§ 13 Avslutning
Ordförande tackade alla deltagare och ett speciellt tack till alla funktionrirer och tävlingsstab som
möjliggör att både skoter, rally - och motocrosstävlingarna kan genomfdras.

Vid protokollet Juq[eras
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Gunnar Hedin, ordförande


