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Protokoll Årsmöte 2020 - Classic Car Week. 

Söndag 15 mars kl 14.00 Rättviksparken 

 

Ordförande Roland Pettersson hälsade alla välkomna och årsmötet inleddes med en tyst minut för f d 

Räddningschefen Rune Daniels. 

1 § Anders Klasson valdes till ordförande för årsmötet och Björn Guström valdes till 

 sekreterare. 

2 § Tomas Grundell och Bengt Öhman valdes att tillsammans med ordförande Roland 

 Pettersson att justera dagens protokoll. 

3 § Fastställande av röstlängd. 55 personer var närvarande vid mötet varav Anders Klasson och 

Ingela Strand avstår från att delta i eventuell omröstning. Röstlängden bestämdes således till 53 

personer. 

4 § Årsmötet fastställde att mötet blivit stadgeenligt utlyst genom kallelse den 13 januari samt 

påminnelse den 17 februari och 6 mars. Information att skicka förslag till valberedningen 

utskickat den 14 oktober och den 10 december 2019. 

5 §  Dagordningen fastställdes av årsmötet. 

6 § Mötets sekreterare Björn Guström läste upp verksamhetsberättelsen för 2019. Årsmötet lade 

berättelsen till handlingarna. 

7 § Föreningens kassör Ulf Modin informerade runt styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och 

balansräkning) som delats ut vid årsmötet. Årsmötet lade berättelsen till handlingarna. 

8 § Anders Klasson läste upp revisors berättelse där ansvarsfrihet för styrelsen under 2019 



förordades. 

9 § Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkning samt att årets vinst 

30129 kr läggs över i ny räkning enligt styrelsens förslag till disposition. 

10 § Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019. 

11 § Medlemsavgift för 2020 fastställdes till 0 kr. 

12 § Arvoden till förtroendevalda fastställdes till 0 kr. 

13 § Verksamhetsplanen för 2020 lästes upp av årsmötets sekreterare Björn Guström och lades till 

handlingarna. 

14 §  Budgeten för innevarande år lästes upp av kassör Ulf Modin och lades till handlingarna. 

15 § Inga motioner har inkommit. 

16 § Roland Pettersson valdes till ordförande för Classic Car Week för en tid av ett år. 

17 § Som ordinarie styrelseledamöter på två år valdes Göran Wendelin och Jan Eriksson. Som 

fyllnadsval för Rune Daniels under ett år valdes Carol Sehman. 

18 § Som ersättare för en tid av ett år valdes Rune Farth och Anna-Lena Olmås. 

19 § Som valberedning valde årsmötet om Lennart Hedberg, Kus Bo Hansson och Erik 

 Gropgården. 

20 §  Till revisor valdes Thomas Wärnhem och som revisorsersättare Lars-Erik Steger. 

Anders Klasson tackade för allas engagemang i årsmötet och avslutade detta ca kl 15.00. 
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