Protokoll fört vid årsmöte hos Botkyrka Motorklubb den 13 mars
2012
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 2 Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna
Fastslogs att mötet var utlyst enligt BMK:s stadgar.
§ 3 Upprättande av röstlängd
36 närvarande var röstberättigade medlemmar.
§ 4 Godkännande av dagordning för mötet
Godkänd.
§ 5 Val av ordförande för mötet
Christer Udén
§ 6 Val av sekreterare för mötet
Peter Bollnert
§ 7 Val av 2 justeringsmän som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet
Kent Andersson och Rikard Sjözing.
§ 8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs utan kommentarer.
§ 9 Föredragning av revisorernas verksamhetsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Christer Uden med följande kommentar:
Det har varit ett bra år!
Stor utgift på reparation av hjullastare samt inköp av sorteringsverk.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet beviljades för det gångna verksamhetsåret.
§ 11 Av styrelsen framlagda förslag
Inga
§ 12 Av medlem framlagda förslag
Inga.
§ 13 Fastställande av årsavgifter för 2013
Upp till 15 års ålder 100 kr
17.
300 kr

18.–
Familj

400 kr
600 kr

§14 Val av ordförande i styrelsen
Valberedningen var närvarande.
Pelle Karlsson vidareval på 1år
§15 Val av övriga ledamöter i styrelsen
Mötesordföranden redovisade inledningsvis vilka som hade mandatperiod kvar:
Tomas Haverinen, Kent Andersson, Rickard Sjözing och Christer Barett är avgående
men nu vidarevalda på 2år.
Roger Pellebergs 1 år kvar
Michael Kronoström 1 år kvar
David Castillo 1 år kvar
Viktor Åstrand 1 år kvar
§16 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Pirjo Lundsten vidareval på 1 år
Magnus Toll vidareval på 1 år med reservation då han ej var närvarande.
Suppleanterna var inte närvarande eller tillfrågade varför valet skedde med reservation.
Ingvar Gustavsson omval på 1 år
Roland Kraft omval på 1 år
§17 Val av ledamöter i valberedning
Björn Anderberg vidareval på 1 år
Viking Jönsson vidareval på 1 år
Patricia Nussbaumer nyval på 1 år
§18 Övriga frågor
Bullervallen byggs ut löpande.
Bullermätning kommer troligen ske i April.
§19 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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