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   Protokoll fört vid Ludvika Motorsällskaps årsmöte.  

   Tisdagen den 3 april 2012. Högbergsgatan 91, Ludvika.  

   24 medlemmar närvarande. 

 

 

 

§ 1. Mötet öppnas 

Ordförande Benny Persson hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Till mötesordförande valdes Hans-Åke Wikberg och sekreterare Linn Brissman. 

 

§ 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 

Till protokolljusterare valdes Bengt Berglund och Anders Johansson. 

 

§ 4. Mötet i laga ordning utlyst. 

Samtliga närvarande ansåg att mötet var i laga ordning utlyst. 

 

§ 5. Respektive sektions årsberättelse. 

Eftersom ekonomi har haft en egen sektion redovisas den under denna punkt. Sektionernas 

årsberättelse sändes ut till samtliga medlemmar i samband med inbjudan till mötet, den ekonomiska 

redovisningen utdelades på mötet. Efter kassörens redogörelse av det gångna verksamhetsåret 

godkändes de olika sektionernas årsberättelser samt verksamhetsplanen och lades till handlingarna 

med tillägget under Offroadsektionen, där det konstateras att förhandlingar om nytt område 

fortfarande går långsamt. 

 

§ 6. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Revisionsberättelsen delades ut på mötet och efter genomgång godkändes denna av mötet som 

beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

 

 

§ 7. Budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 

Verksamhetsplan utgår från denna punkt då den redovisats under paragraf 5. Det finns ingen fastlagd 

budget för kommande verksamhetsår, men styrelsen har betslutat tidigare att följa en restriktiv 

hållning och endast satsa på det som anses mest nödvändigt, som investering i folkracebanan för att 

möjliggöra nyttjande även sommartid. För övrigt skall även fasta avgifter ses över om kostnaderna 

går att minska. Åke Andersson påtalar att en budget kan vara viktigt vid bidragsansökningar.  

 

Mötets mening: Varje sektion gör ett budgetförslag för kommande verksamhetsår som sedan 

sammanställs av kassör och ordförande. Den sammanställda budgeten för hela verksamheten 

granskas av Åke Andersson för kommentarer. Budgeten skall vara klar till månadsmötet i maj. 
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§ 8. Behandling av ev. inkomna motioner eller av styrelsen framlagda. 

Endast en motion inkommen från styrelsen.  

Benny Persson redogör för styrelsens motion som grundar sig på ett samarrangemang med andra 

klubbar från kommunen som ägde rum i februari i år, där fördelningen av arbete gick snett och 

somliga medlemmar fick dra ett stort lass. De senaste åren har schemat för tävlingsarrangemang 

varit i princip fullbokat från januari till mars. Detta gav funderingar på om Ludvika Motorsällskap skall 

fortsätta delta i samarrangemang? Tyvärr finns inte återväxten av unga funktionärer och risken för 

att trötta ut dem som idag håller på med detta är hög med tanke på att det tyvärr ofta är samma 

människor på stora poster arrangemang efter arrangemang, vilket inte är hållbart i längden.  

 

Frågeställningen är följande: Skall Ludvika Motorsällskap fortsätta medverka i samarrangemang? 

 

Synpunkter från deltagarna: 

- Erfarenhet finns på ojust behandling från vissa klubbar vid samarrangemang. 

– Det är beklagligt att utvecklingen går åt detta håll, då återväxten inte finns. 

– Ett varningens finger höjs, då det är oklokt att säga ifrån sig allt samarbete helt. Då står vi själva 

utan hjälp den dagen vi behöver det. Ingen motorklubb i kommunen är ensam stark. 

– Vissa sektioner i klubben tar ofta hjälp av medlemmar i andra klubbar för att ens klara av sina 

tävlingar. 

– Man kan ej förbjuda den enskilde individens vilja att hjälpa andra klubbar. 

 

Mötets slutsats: 

Ludvika Motorsällskap kliver av stabsorganisationen och som medarrangör på rallytävlingen Dan 

Andersson Minne för det kommande verksamhetsåret. 

 

 

§ 9. Stadgeenliga val. 

Valberedningen med sammankallande Åke Andersson redogör förslagen på stadgeenliga val. 

 

Stadgeenliga val     

V. ordförande  Lars Bergman  Omvald 

Sekreterare  Ulla Cronert  Nyvald 

V. sekreterare  Linn Brissman  Nyvald 

Kassör  Charles Rydberg Nyvald 

V. kassör  Bengt Busk  Omvald 

Materialförvaltare Peter Gustavsson Omvald 

Ledamot utan funktion Torbjörn Norman Omvald 

  Bengt Berglund Omvald 

 

Kvarstår till 2013 

Ordförande   Benny Persson 2013 

Ord. TK  Johan Eriksson 2013 

Klubbmästare  Bo Söderberg  2013 

Styrelsesuppleanter Eva Eriksson  2013 

  Mikael Hedman 2013 
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Mc-sektionen  Oskar Georgsson Omvald 

   Tomas Rydberg Omvald 

   Henrik Georgsson Omvald 

Folkrace/ 

Drifting-sektionen Fredrik Graaf  Omvald 

  Niklas Blidberg Omvald 

   Jörgen Blidberg Omvald 

 

Rally/ Bil-O-sektionen Johan Eriksson Omvald 

   Bo Söderberg  Omvald 

   Jan-Erik Eriksson Nyvald 

 

Offroad-sektionen Bengt Elvegard Omvald 

   Stefan Nyblom Nyvald 

   Anders Ivarsson Nyvald 

 

Virtuell Bilsport Bengt Elvegard Nyvald 

   Patrik Graaf  Nyvald 

 

Revisorer  Sven-Åke Norgren Omvald 

   Lea Eriksson  Omvald 

 

Revisorsuppleant Carina Linder  Omvald 

 

Valberedningen Johan Strömberg Nyvald 

  Daniel Brissman Nyvald 

  Peter Gustavsson Nyvald 

  Kjell Danielsson Nyvald 

  Bo Söderberg  Nyvald 

 

Det är upp till styrelsen att utse följande:  

Vagnboksutfärdare folkrace, stugfogde, säkerhetssamordnare samt miljösamordnare.  

 

 

§ 10. Teckningsrätt i post och bank. 

Mötet beslutade att ge ordförande Benny Persson (ååååmmdd-xxxx) och kassör Charles Rydberg 

(ååååmmdd-xxxx) teckningsrätt i post och bank var för sig. 

 

 

§ 11. Mötets avslutande. 

Mötesordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

Ludvika 2012-04-03 
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______________________    _______________________ 

Linn Brissman     Hans-Åke Wikberg 

Mötessekreterare     Mötesordförande 

 

 

 

 

________________________   _______________________ 

Bengt Berglund    Anders Johansson 

Justerare     Justerare 


