
Dagordning för AHCS årsmöte 2020. 

1. Mötets öppnande. 

2. Val av mötesordförande och sekreterare för årsmötet. 

3. Fastställande av röstlängd. 

4. Val av personer att justera mötets protokoll. 

5. Mötets behöriga utlysande. 

6. Fastställande av dagordning 

7. Föredragning av verksamhetsberättelse 2019. 

8. Föredragning av klubbens ekonomi. 

9. Föredragning av revisionsberättelse. 

10. Fastställande av resultat och balansräkning. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

12. Fastställande av arvode och kostnadsersättning till styrelsens ledamöter. 

13. Fastställande av medlemsavgifter. 

14. Val av ledamöter till styrelsen. 

15. Val av revisorer. 

16. Val av valberedning. 

17. Val av sektionsansvariga. 

18. Presentation av Årets Entusiast. 

19. Utdelning av AHCS renoveringsstipendium. 

20. Information från försäkringskommittén. 

21. Information från sektionerna. 

22. Information från redaktören och webmaster. 

23. Eventuella motioner. 

24. Övriga frågor; 

24.1 Årsmöte 2021 – Planering.  

24.2 Årsmöte 2022 – Preliminär planering / inriktning. 

24.3 Övriga frågor. 

25. Ordförandens slutord och mötets avslutande. 



Verksamhetsberättelse för Austin Healey Club of Sweden. 

01/01 – 31/12, 2019. 

Då lägger vi verksamhetsåret 2019 till handlingarna och konstaterar att;  

Styrelsen har under året bestått av, 

Ulf Aggeryd – Ordförande. 

Kjell Åman – Kassör. 

Helen Elmgren – Sekreterare. 

Fredrik Spong – Marknadsansvarig. 

Mikael Frieberg – Regaliaansvarig. 

Per Schoerner – Ansvarig för MHRF samt medlemsregistret.     

Andreas Stenberg – Webmaster / Ledamot.  

Anders Gustafson – Klubbmästare. 

Förutom det konstituerande mötet som hölls direkt efter årsmötet 2019 har styrelsen haft 
fyra styrelsemöten. 

Klubbens ekonomi är fortsatt stark och årets gav ett överskott på 24 316,69. Produktionen 
av Enthusiasten har blivit billigare under 2019, och ett ökat antal medlemmar förklarar en 
del av överskottet. Till årsmötet och till de som i förväg anmäler sitt deltagande kommer 
finnas en sedvanlig ekonomiskt redogörelse tillgänglig. 

Den tekniska kommittén har bestått av: Healey 100 – Lars Engvall, 100-6 & 3000 – Bengt 
Larsson och AH Sprite – Erik Sandgren. 

Revisorer som valdes på årsmötet 2019 har varit Daniel Svanström och nyval av Ulf Öle’n. 

Valberedningen som valdes på årsmötet har varit Lennart Nystedt och Tommy Lyngborn.    

Klubbens försäkringskommitté och MHRF kontaktpersoner har varit Per Schoerner, Bengt 
Larsson och Magnus Karlsson. 

Webmaster har varit Andreas Stenberg. På grund av ökad belastning när det gäller 
familjelivet och jobbet har Andreas avsagt sig rollen som webmaster under hösten och den 
rollen axlas numera av vår eminente chefredaktör ”Lotsen” med visst stöd av Andreas. 

Redaktör för klubbtidningen Enthusiasten har varit Anders Lotsengård med Cecilia ”Cilla” 
Andersson som medhjälpare. Redaktionskommittén har bestått av Anders Lotsengård, 
Robert Petersson, Ulf Öle’n och Cecilia Andersson. 



Medlemsavgiften har sedan år 2006 varit oförändrad 350 kr för ordinarie medlemskap och 
50 kr för familjemedlem. Medlemsantalet var per 2019-12-31 368 personer. En mycket 
glädjande ökning med totalt 6 personer! 

Klubbens årsmöte genomfördes på Marholmen utanför Norrtälje. Antalet deltagare var 68 
personer. Söndagens årsmöte samlade totalt 57 medlemmar. På årsmötet omvaldes Ulf 
Aggeryd som ordförande på 1 år, Helen Elmgren, Fredrik Spong och Andreas Stenberg på 2 
år. Övriga ledamöter kvarstår 1 år. Som ny klubbmästare valdes Anders Gustafson på två år.  

Till årets Entusiast utsågs Torbjörn Ström med motiveringen; Trots fysiska motgångar har 
Torbjörn sett till att hålla sin kära Austin-Healey i gott skick och med hjälp av goda vänner 
ställt upp på en mängd möten genom åren. Alltid positiv och intresserad samt med en 
beundransvärd glöd för sin bil och klubb. Tyvärr kunde Torbjörn själv inte deltaga på mötet! 

Klubbens sektioner har med olika framgång arrangerat ett antal evenemang så som pub 
träffar och utflykter av olika slag. En eloge till Mellan sektionen, Kjell Eriksson, som har en 
otroligt hög aktivitet men då i samarbete med andra klubbar vilket är mycket smart. 
Styrelsen räknar med att vi bättre framöver kan stötta våra sektioner med Anders som 
klubbmästare. För sektion öst är inte frågan löst när det gäller en sektionsansvarig. 

Klubbens racingsektion har hållit fanan högt på alla Sveriges banor och även med några 
utlandsbesök. Styrelsen ser mycket positivt på racingverksamheten då den synliggör våra 
bilar och skapar förhoppningsvis även ett ”sug” i publiken efter att få äga en ”riktig sportbil”, 
en Austin-Healey!  

European Healey Meeting 2022 har stöttats genom deltagande av P-G Johansson och Nils-
Fredrik Nyblaeus i organisationens ”advisory board”.    

Övriga händelser, som nämnts tidigare har Andreas Stenberg pga. arbetsbelastning och 
privatliv avgått som klubbens Webmaster. Anders ”Lotsen” Lotsengård har axlat den rollen 
förutom att vara redaktör för vår tidning. Styrelsen tog då beslutet att ersätta ”Lotsen” med 
SEK: 3 000 plus moms, totalt SEK: 3 750:- per nummer av vår tidning. Årskostnaden på SEK: 
15 000 uppvägs till en stor del av minskade produktionskostnader då vi valt ett nytt tryckeri 
samt ökade annonsintäkter.    

 

Stockholm 2020-04-29 

Styrelsen AHCS 
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