
Protokoll årsmöte 2014
Classic Car Week

Classic Car Week årsmöte, 2014-03-09 kl 15.00 i Rättviks Parken.

Årsmötet öppnas
Magnus Wikman 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 styrelsen att det skall vara två justeringsmän tillika rösträknare 
på stämman. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. Bo Eriksson, Mats Hol och Marie Ohlsson 
föreslogs som justeringsmän tillika rösträknare. Stämman valde Bo Eriksson och Mats Hol till juster-
ingsmän tillika rösträknare.

§ 3. Fastställande av röstlängd
På listan vid entrén hade 122 verksamma funktionärer prickats av och röstlängden fastställdes.

§ 4. Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet konstaterades vara stadgeenligt utlyst.

§ 5. Fastställande av dagordning
Utdelat förslag till dagordning godkändes, med följande tillägg: 19a stadgeändring i ändamålspara-
grafen tas upp, 19b motion från Jan Säbb om tillägg till stadgarna, 19c skrivelse från Roland Pettersson, 
19d motion från Jan Säbb, 19e motion från PeO Westlund, 19f information från Lady-gruppen.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2013 gicks igenom av ordförande Magnus Wikman. Det uppstod frågor 
bland medlemmarna om varför de inte blivit informerade om saker och ting utan istället fått höra 
ordförande på radio och läsa en artikel i Dala Demokraten. Ordförande meddelade att media sökt upp 
honom.

Vidare ställdes frågor om uppsägning av föreningens kanslist, återtagandet av uppsägning samt till-
delning av en varning enligt skrivelse samt motion till årsmötet. Roland Pettersson redogjorde för sin 
syn på saken med anledning av sin skrivelse som tillställts styrelsen, om skeenden som skall behand-
las under pkt 19c och visade även skriftliga bevis. Efter inlägg från såväl ordförande, Roland Petters-
son samt medlemmar så kunde verksamhetsberättelsen godkännas och läggas till handlingarna.

Anders Klasson, ordförande på stämman, rekommenderade å det starkaste styrelsen att fastställa en 
arbetsordning för styrelsen för att undvika framtida problem samt att se över stadgarna. Föreningen 
har vuxit mycket sedan senaste stadgerevisionen.

§ 7. Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning
Berättelsen gicks igenom av revisor Mats Larsson och kunde därefter med godkännande läggas till 
handlingarna. Föreningen är såväl solid, likvid som solvent. Dock reserverade sig Mats Larsson för att 
de siffror han granskat inte varit den slutgiltiga versionen.

§ 8. Revisionsberättelse
Revisor Mats Larsson läste upp sin revisionsberättelse och hänsköt åt årsmötet att besluta om att ge 
styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9. Fastställande av balansräkning
Balansräkningen lades med godkännande till handlingarna.
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§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet efter votering med siffrorna 57 ja, 49 nej och 16 blanka 
röster.

Två medlemmar lämnade mötet, så from §11 är det 120 röstberättigade, se röstlängden.

§ 11. Fastställande av medlemsavgift för 2014
Beslöts att som tidigare år tas ingen medlemsavgift ut. Den som arbetar ideellt för CCW är automa-
tiskt medlem. Vid en stadgerevision skall frågorna om avgift och minsta arbetstid utredas.

§ 12. Verksamhetsplan för 2014
Föredrogs av Magnus Wikman 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 5 inklusive ordförande samt 4 ersättare.

§ 15. Val av ordförande
Det fanns två förslag till ordförande 2014, Roland Pettersson enligt förslag utskickat 9 februari och 
valberedningens, att omvälja Magnus Wikman enligt på stämman utdelat förslag. Efter votering erhöll 
Roland Pettersson 70 röster, Magnus Wikman fick 48 röster och 2 blanka. Stämman beslutade därmed 
att Roland Pettersson är ordförande för föreningen intill nästa ordinarie årsmöte.

Sex medlemmar lämnade mötet så from § 16 är det 114 röstberättigade, se röstlängden.

§ 16. Val av styrelseledamöter
Två listor med förslag på styrelseledamöter fanns, en utskickad den 9 februari och valberedningens 
på stämman utdelade.

Efter diverse diskussioner och avsägelser beslöt årsmötet att till ordinarie styrelseledamöter välja:

Göran Wendelin för 2 år (2014-2015)
Jan Glans för 2 år (2014-2015)
(Thomas Wärnhem kvarstår 1 år)
(Anneli Kättström kvarstår 1 år)

Till ersättare valdes:

Kicki Forsberg för 1 år (2014)
Jan Wenngren för 1 år (2014)
Lars Palm för 2 år (2014-2015)
Lars-Erik Steger för 2 år (2014-2015)

Nio medlemmar lämnade mötet så from §17 är det 105 röstberättigade, se röstlängd.

§17. Val av valberedning
Valberedningen hade i sitt utdelade förslag även föreslagit ny valberedning, sammankallande Ulla 
Abrahamsson drog dock tillbaka förslaget.

Till valberedning för 1 år valdes:

Jan Säbb (sammankallande)
Thomas Grundell
Mats Halvarsson
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31 medlemmar lämnade mötet så from §18 är det 74 röstberättigade, se röstlängd.

§ 18. Val av revisor och revisorersättare
Uppdrogs åt LR Revision att inkomma med förslag på auktoriserad revisor, Karin Ingesbo omvaldes 
som ersättare.

§ 19. Övriga ärenden
19a stadgeändring
Årsmötet beslutade i andra läsning att § 1 kompletteras med lydelsen ”bevarande av lokal motor och 
kulturhistoria, främst avseende Rättviksparken och därmed förenlig verksamhet”.
Därmed kommer § 1 i stadgarna att få ovanstående tillägg.

19b
Motion från Jan Säbb framlades att § 1 skall kompletteras med ”Vägledning i en fråga som inte 
behandlas uttömmande i dessa stadgar, kan i vissa fall sökas i föreningslagen, ”Lag (1987:667) om 
ekonomiska föreningar”, genom att dra paralleller med nämnda lagstiftning.

Jan Säbb drog efter kort diskussion tillbaka motionen och föreningen skall istället ta med sig
frågan till framtida stadgerevision.

19c
Rolands skrivelse ansågs redan behandlad under §6.

19d
Jan Säbbs motion om att ett eventuellt skadestånd från kanslisten mot CCW skall av föreningen
kunna riktas vidare mot styrelsen/styrelseledamot, Årsmötet avslog motionen.

19e
Motion från Peo Westlund om att flytta fram årsmötesdagen drogs tillbaka och synpunkterna skall 
beaktas i en framtida stadgerevision.

19f
Informationen från Lady-gruppen var att Ulla Abrahamsson läste upp en skrivelse där hon medde-
lade, att hon och de andra i gruppens ledning slutar med omedelbar verkan, på grund av den av 
årsmötet nyvalda styrelsen.

§20 Mötet avslutas
Anders Klasson avslutade mötet kl 20.10 och tackade deltagarna för visat intresse och önskade 
förening en all lycka i framtiden.

Rättvik 2014-03-10
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