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Protokoll från årsmöte Classic Chevrolet Wing Club 2011-03-06 
 
 
 
 

1. Årsmötet öppnades 
Gert Höglund hälsade alla välkomna. 
 

2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning 
Ja. 
 

3. Val av mötesordförande 
Lena Netterlöv valdes till mötesordförande. 
 

4. Val av mötessekreterare 
Ewa Höglund valdes till mötessekreterare. 
 

5. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

6. Justering av röstlängd/medlemslista 
Röstlängd med närvarande medlemmar bifogas (bilaga 1). 
 

7. Val av justerare och rösträknare för mötet 
Björn Laursen valdes till justerare och rösträknare. 
 

8. Genomgång och godkännande av förra årets mötesprotokoll 
Årsmötet godkände föregående års mötesprotokoll. 
 

9. Genomgång av verksamhetsberättelse 2010 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes av årsmötet (bilaga 2). 
 

10. Ekonomisk rapport, genomgång av resultat- och balansräkning 
Resultat- och balansräkningen gicks igenom och godkändes av årsmötet (bilaga 3). 
 

11. Genomgång av revisionsberättelse 
Revisorn har godkänt bokslutet för 2010 (bilaga 4). 
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12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående år 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 

13. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 
Inga förslag eller motioner har inkommit till årsmötet. 
 

14. Val av styrelseledamöter 
Dessa personer har valts till styrelseledamöter för 2011: 
 
Ordförande: Gert Höglund (omval) 
Kassör/webbmaster: Lena Netterlöv (omval) 
Sekreterare: Ewa Höglund (omval) 
Ledamot/Vice orförande: Ove Lindberg (omval) 
Ledamot: Sten-Åke Wetterström (omval) 
Ledamot: Lasse Källström (omval) 
Ledamot: Stefan Appelgren (omval) 
Ledamot/Träffsamordnare: Margita Larsson (nyval) 
Suppleant: Björn Laursen (omval) 
Suppleant: Inge Bäcklin (omval) 
 

15. Val av revisor och en revisorsuppleant 
 
Ordinarie: Anki Källström  (omval) 
Suppleant: Susanna Ståhlenberg (omval) 
 

16. Val av sammankallande samt en ledamot till valberedningen 
 
Sammankallande: Mattias Odén (nyval) 
Ledamot: Anki Karlsson (nyval) 
 

17. Fastställande av medlemsavgift samt budget för kommande verksamhetsår 
Årsmötet beslutade att låta medlemsavgiften vara oförändrad, 250 kr/år.  
Budgeten för 2011 godkändes (bilaga 5). 
 

18. Övriga frågor 
 

• Tidningen 
Ett första utkast till den kommande tidningen skickades runt. Redaktionen, bestående 
av Stefan Appelgren, Ove Lindberg och Anki Källström, arbetar för fullt med det 
första numret. 
 

• Kläder 
Lasse och Anki Källström visade både skinnväst och jacka som är framtagna med 
klubbens logga. Dessa kommer att läggas ut under klubbshoppen på hemsidan.  
Skjortor är på gång, en provskjorta från Thailand har tagits fram men Lasse ska kolla 
om vi möjligen kan köpa in skjortor från samma leverantör som väst och jacka. 
 

• Pennor 
Gert visade några prov på pennor och årsmötet beslutade att Gert ska beställa 300 st. 
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pennor av en svart variant med rutor, försedda med klubbens namn och web-adress. 
 

• Träffar 
Årsmötet valde in Margita Larsson som ny träffsamordnare. Margita tar därmed även 
en plats i styrelsen. 
Vartefter vi får klart med träffansvarig för respektive träff i sommar, kommer info att 
läggas ut på hemsidan. 
 

• Besiktningar 
Klubbens besiktningsmän samordnar så att klubben har en enhetlig standard på 
besiktningarna och att de håller en hög nivå. 
 

• Husvagnen 
Husvagnen klubben köpt in under hösten 2010 ska ”tape:as” av Stefan Appelgren och 
därefter kommer flaggor m.m. att finnas standby i den. 
 

• Power Meet Västerås 
Årsmötet beslutade att vi inte ska boka ett klubbområde på Power Meet utan att vi står 
med husvagnen och flagga på fältet. 
 

• Gullspång 
Planeringen inför Wing meet 2011 är i full gång. Alla tillstånd är redan klara. 
Årsmötet enades om att vi måste ut tydligare med denna träff då det kommit klubben 
till känna att många icke-medlemmar drar sig för att åka till Gullspång för att de tror 
att det är en ren cheva-träff och ingen USA-bilsträff. 
 

19. Nästa årsmöte 
Eftersom samtliga närvarande medlemmar tyckte detta årsmöte och träff ombord på 
Birka varit lyckad, känns det som något vi kan göra om.  
Nästa årsmöte kommer att ske i början av mars 2012. 
 

20. Mötet avslutades 
 
 

 
 
 
 
Sekreterare:  Justeras: 
 
 
 
    
Ewa Höglund  Björn Laursen 

 


