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Årsmöte 2017 - Classic Car Week  

Söndag 19 mars kl 15.00 Rättviksparken 

 

 

Årsmötet öppnas. 
Föreningen Classic Car Weeks ordförande Roland Pettersson öppnade mötet och hälsade alla 

välkomna. 

 

§ 1.  Örjan Furn valdes till ordförande för mötet och Ingela Strand till sekreterare. 

 

§ 2.  Val av justerare. Stämman beslutade på förslag från mötesordföranden att det ska vara 

 två justeringsmän och rösträknare på stämman. Stämman valde Göran Lisserkers och  

 Gunnar Eriksson till justeringsmän tillika rösträknare. 

 

§ 3.  Fastställande av röstlängd för mötet. På listan vid entrén hade 42 verksamma 

 funktionärer prickats av. Örjan Furn läste upp namnet på de avprickade, så att 

ingen skulle bli glömd, och kompletterade med ytterligare två namn som missats vid 

avprickningen. Därefter kunde röstlängden fastställas till 44 personer. 

 

§ 4.  Fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst. Mötet konstaterades vara stadgeenligt 

 utlyst. 

 

§ 5.  Fastställande av dagordning. Årsmötet godkände och fastställde dagordningen för 

mötet. 

 

§ 6.  Styrelsens verksamhetsberättelse. Roland Pettersson gick igenom verksamhets-

berättelsen för 2016. Därefter godkändes verksamhetsberättelsen och lades till 

handlingarna. 

 

§ 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning). Berättelsen gicks igenom 

 av Roland Pettersson. 

 

§ 8.  Revisors berättelse. Revisor Mats Haglund läste upp sin revisionsberättelse. Revisorn 

föreslår årsmötet att 2016 års underskott skall hämtas från eget kapital samt att årsmötet 

ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av förslag till disposition.  

Balansräkningen lades med godkännande till handlingarna med beslut att 2016 års 

underskott 98 182:- tas från eget kapital. 

 . 
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§10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§11.  Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. Beslöts att som 

 tidigare år tas ingen medlemsavgift ut. Den som arbetar ideellt för CCW är 

 automatiskt medlem. 

 

§12.  Fastställande av arvoden till förtroendevalda. Årsmötet fastställde att arvoden till 

 styrelse, valberedning och revisionsarbete liksom föregående år ska bestå av 0 kr.  

 

§ 13.  Verksamhetsplan för innevarande år. Verksamhetsplan för 2017 föredrogs av Roland 

Pettersson och lades med godkännande till handlingarna. 

 

§ 14.  Budget för innevarande år. Föredrogs av Roland Pettersson och innebar att i möjligaste 

mån försöka hålla omsättning som förra året och optimera kostnader. Budgeten 

godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 15. Behandling av inkomna motioner. Inga inkomna motioner 

 

§ 16.  Val av föreningens ordförande för en tid av ett år. Valberedningen föreslog att Roland 

 Pettersson skall återväljas som ordförande. Årsmötet beslutade att återvälja Roland 

 Pettersson till ordförande. 

 

§ 17.  Val av ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år. 

 Årsmötet valde till ordinarie ledamöter på valberedningens förslag: 

 

 Göran Wendelin kvarstår 1 år 

Lars-Erik Steger kvarstår 1 år men går in som ersättare istället. Ulf Modin går upp till 

ordinarie styrelseledamot. 

 Björn Guström omval 2 år (2017-2018) 

 Bengt Öhman nyval 2 år (2017-2018) 

 

§ 18.  Val av styrelseersättare för en tid av två år. 

 Till ersättare valdes på valberedningens förslag: 

  

 Thomas Wärnhem kvarstår 1 år 

Lars-Erik Steger kvarstår 1 år som ersättare då Ulf Modin går upp till ordinarie 

styrelseledamot. 

 Susanne Säbb-Danielsson omval 2 år (2017-2018)  

 Gunnel Sommar omval 2 år (2017-2018) 

 

§ 19.  Val av valberedning för en tid av ett år. 

 Till valberedning för 1 år fanns två förslag från årsmötet: 

Förslag ett: Sittande: Jan Säbb (sammankallande), Tomas Grundell och Mats 

Halvarsson 

Förslag två: Lennart Hedberg (sammankallande), Bo Hansson Kus och Erik 

Gropgården. 

Efter omröstning fick sittande valberedning sju röster och årsmötets nya förslag sexton 

röster. 

Till ny valberedning valdes av årsmötet: 

Lennart Hedberg (sammankallande), Bo Hansson Kus och Erik Gropgården. 

 



 

§ 20.  Val av revisorer och revisorsersättare för en tid av ett år. 

 Utsågs till ordinarie revisor Mats Haglund och ersättare Bengt Staffas. 

 

§ 21.  Övriga frågor. Förslag från valberedningen att på livstid utse Roland Pettersson till 

hedersordförande med beslutanderätt i samtliga frågor. Ett enigt årsmöte antog detta 

förslag. 

 

§ 22. Mötet avslutas. Örjan Furn avslutade mötet kl 16 och tackade för visat intresse. 

 

 

Rättvik 2017-03-19 

 

 

 

…………………………………. …………………………………… 

Ingela Strand Örjan Furn 

sekreterare mötesordförande 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………… 

Göran Lisserkers Gunnar Eriksson 

 


