
 
 
Classic Car Week årsmöte, 2015-03-15 kl 15.00 i Rättviks Parken. 
 
Årsmötet öppnas 
Roland Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Anders Klasson valdes till ordförande och Thomas Wärnhem till sekreterare. 
 
§ 2.  Val av justerare 
Stämman beslutade, på förslag från mötesordföranden att det skall vara två justeringsmän 
tillika rösträknare på stämman. Stämman valde Göran Lisserkers och Jan Säbb till 
justeringsmän tillika rösträknare. 
 
§ 3. Fastställande av röstlängd 
På listan vid entrén hade 51 verksamma funktionärer prickats av. Anders Klasson läste upp 
namnen på de avprickade så att ingen av de närvarande hade blivit glömd. Därmed kunde 
röstlängden fastställdes. 
 
§ 4. Mötets stadgeenliga utlysande 
Mötet konstaterades vara stadgeenligt utlyst.  
 
§ 5. Fastställande av dagordning 
Den utskickade och utdelade dagordningen fastställdes. 
 
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen för 2014 gicks igenom av ordförande Roland Pettersson.  Frågor 
kring marknaden samt några andra arrangemang uppstod om biljetter och pengahantering . 
Efter svar från styrelsen fick den nya styrelsen med sig att se över vissa saker samt eventuellt 
vidtaga åtgärder framöver. Därefter godkändes verksamhetsberättelsen och lades till 
handlingarna.  
 
§ 7. Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning 
Berättelsen gicks igenom  av kassör Thomas Wärnhem med styrelsens förslag att årets 
överskott om 88.902,19 kr skall  balanseras i ny räkning.     
 
§ 8. Revisionsberättelse 
Revisor Mats Haglund läste upp sin revisionsberättelse och auktoriserade revisorn Lisa 
Borgert Isaks revisionsberättelse. Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet.   
 
§ 9. Fastställande av balansräkning 
Balansräkningen lades med godkännande till handlingarna med beslut att överskottet om 
88.902,19 kr balanseras i ny räkning 
 
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen                 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.    
 
 



 § 11. Fastställande av medlemsavgift för 2014 
Beslöts att som tidigare år tas ingen medlemsavgift ut. Den som arbetar ideellt för CCW är 
automatiskt medlem. 
 
§ 12. Verksamhetsplan för 2014 
Föredrogs av Gun Säbb och lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 13. Budgeten för kommande år 
Föredrogs av Thomas Wärnhem. Noterades att arrangemanget är väldigt väderberoende och 
det är därför svårbudgeterat på intäktssidan.                  
Budgeten godkändes och lades till handlingarna.   
 
§ 14. Beslut om antal styrelseledamöter  
Årsmötet beslöt att antalet ordinarie ledamöter skall vara 5st  inklusive ordförande samt  6st 
ersättare. 
 
§ 15. Val av ordförande  
Valberedningen föreslog att Roland Pettersson skall återväljas som ordförande. 
Göran Ambell föreslog Göran Wendelin som ordförande. Göran Wendelin avböjde. 
Årsmötet beslöt att återvälja Roland Pettersson som föreningens ordförande på ett år 
 
§ 16. Val av styrelseledamöter 
Årsmötet valde till ordinarie ledamöter: 
 
Kicki Forsberg för 2 år (2015-2016) 
Björn Guström för 2 år (2015-2016) 
Lars-Erik Steger för 1 år (2015) 
(Göran Wendelin kvarstår 1 år) 
 
Till ersättare valdes: 
 
Thomas Wärnhem för 2 år (2015-2016) 
Susanne Säbb Danielsson för 2 år (2015-2016) 
Gunnel Sommar för 2 år (2015-2016) 
Christina Kallur för 1 år (2015) 
Bo Vänelid för 1 år (2015) 
( Lars Palm kvarstår 1 år) 
 
 §17. Val av valberedning 
Till valberedning för 1 år valdes: 
Jan Säbb (sammankallande) 
Thomas Grundell 
Mats Halvarsson 
  
 § 18. Val av revisor och revisorersättare 
Utsågs till ordinarie revisor Mats Haglund och som ersättare Torsten Hedlund. 
 
§ 19. Nya stadgar 
 Förslag till nya mer tidsenliga stadgar föredrogs av Göran Wendelin. 
 



Årsmötet beslutade att anta förslaget i första läsning. För att de nya stadgarna skall bli giltiga 
måste ett till föreningsmöte besluta om detta i en andra läsning. Förslaget till nya stadgar 
finns att läsa på hemsidan www.classiccarweek.com . 
 
§20 Övriga frågor 
Styrelsen drog situationen med Enåstugan och visade förslag på hur den kan inredas med 5st 
lägenheter. Inga beslut fattades i ärendet. 
 
§21 Mötet avslutas 
Anders Klasson avslutade mötet  kl 17 och tackade för visat intresse. 
 
 
 
Rättvik 2014-03-16 
 
 
______________________  _______________________ 
Thomas Wärnhem   Anders Klasson  
Sekreterare    Mötesordförande 
 

Justeras: 
 
 
 
_________________________    __________________________         
Göran Lisserkers    Jan Säbb   


