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Detta är en kallelse 
till ordinarie årsmöte 
onsdagen den 8 feb 
2023 kl 19.00
På årsmötet skall verksamhets-
berättelse och kassarapport lägg-
as fram för godkännande. 
På årsmötet utses, förutom 
styrelsen, två revisorer, en revi-
sorssuppleant samt en valbered-
ning bestående av minst två 
personer.

De styrelseledamöter vars man-
dat går ut vid årsmötet 2023 är:
Richard Jönsson, Mellbystrand
Solveig Johansson Ålstorp

Kvarstående ledamöter till 2024 
års årsstämma är:
Per Nilsson,  Knäred
Thomas Cronqvist, Vessigebro
Tomas Ahlberg, Morup

Valberedningens ordförande   
inför 2023 års årsmöte är:
Göran Lundahl, Skottorp

Övriga ledamöter av 
valberedningen:
Bo Birgersson, Veinge

Vid styrelsens konstituerande 
sammanträde, direkt efter 
årsmötet, skall arbetsuppgifter 
och ansvarsområden fördelas 
mellan ledamöterna.

De arbetsuppgifter och ansvars-
områden som skall fördelas 
inom styrelsen är:
- vice ordförande
- sekreterare
- kassör
- programansvarig

Synpunkter på verksamheten
Det är nu ni medlemmar har möj-
lighet att framföra synpunkter på 
vilka styrelseledamöter som skall 
ingå i styrelsen för verksamhetsåret 
2023 
Ni är välkomna att ringa in 
förslag på ledamöter till 
- valberedningens ordförande 
Göran Lundahl
telefon 070-552 97 74
lundahl@maskinkompanietibastad.se
eller till 
- Föreningens ordförande 
Tomas Ahlberg tel 070-525 20 39
ahlbergclassiccars@outlook.com

Motioner/förslag
Medlemmar som har förslag/mo-
tion som skall behandlas på årsmötet 
måste insända dessa till 
styrelsens ordf. 

Tomas Ahlberg
Stubbhult 119
311 98 Glommen

e-post:
ahlbergclassiccars@outlook.com

Motion skall vara styrelsen till-
handa senast 31 december för att 
hinna beredas av styrelsen.

Motioner
Efter styrelsemötet kommer eventu-
ella motioner, med styrelsens förslag 
till beslut, att presenteras på vår 
hemsida:
www.hallandsfordonsveteraner.com

De medlemmar som inte har tillgång till 
internet kan få motionerna brevledes. 

Meddela i så fall klubbens 
sekreterare Solveig Johansson på
tel 0708-20 32 33

Årsmöte 8 feb 2023 kl 19.00
Plats: Ekholmen, Vessigebro*

Många medlemmar
Då HFV har medlemmar i hela 
landskapet anser nuvarande styrelse 
att detta förhållande bör speglas i 
styrelsesamansättningen så att där 
finns ledamöter från både södra, 
mellersta och norra Halland

Efter årsmötet serveras kaffe.     

Välkomna!*
Ekholmens Restaurang i Vessige-
bro ligger strax intill bron som 
går över Ätran.
Bindande anmälan både till årsmöte 
och till buss senast den 10 januari.

*Bussar avgår 
kl 17.30 Kungsbacka Kungsmässan 
kl 18.10 Varberg Nord 
kl 17.30 Maxi i Mellbystrand 
kl 18.00 Halmstad Arena 
kl 18.30 McDonalds i Falkenberg 
(väg 154) 
Anmälan till:
Richard Jönsson Tel 070-666 32 33.
richard-jonsson@telia.com
OBS! Ring efter kl 18.00
* Minst 10 personer måste anmäla sig 
till respektive buss. Om antalet inte
kommer upp till 10 ska vi försöka or-
ganisera samåkning,


