
 

 

Protokoll fört vid Ludvika Motorsällskaps Årsmöte den 5 mars 2015.                                   

Mötet hölls i klubblokalen och 29 personer hade hörsammat kallelsen. 

 

§ 1.    Mötet öppnas.                                                 

Ordförande Johan Eriksson hälsade alla välkomna till årsmötet och förklarade mötet öppnat. 

§ 2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.                                                                                      

Till mötets ordförande föreslås Bengt Busk.                                                                                           

Då inga ytterligare förslag finns väljs Bengt Busk till mötesordförande. 

Till mötets sekreterare föreslås Eva Eriksson                                                                                            

Då inga ytterligare förslag finns väljs Eva Eriksson till mötessekreterare. 

§ 3.    Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare.                                                                  

Till protokollsjusterare och rösträknare föreslås Bo Söderberg och Bengt Elvegard.                 

Då inga ytterligare förslag finns väljs Bo Söderberg och Bengt Elvegard. 

§ 4.    Mötet i laga ordning utlyst.                                                                                                 

Årsmötet har utlysts i W-tut december månad, kallelse till mötet på hemsidan i januari och 

brev till medlemmar postat i februari.                                                                                                                     

På frågan om årsmötet är utlyst i laga ordning blev svaret Ja av mötesdeltagarna. 

§ 5.    Fastställande av föredragningslista.                                                                                          

Den framlagda föredragningslistan fastställs i sin helhet av mötesdeltagarna. 
 
§  6.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.                                    

Verksamhetsberättelsen för styrelsen godkändes och lades till handlingarna. 

           b) Sektionernas årsberättelse.                                           

Sektionernas årsberättelser presenterades av ordföranden, samtliga godkändes och lades till 

handlingarna. 

           c) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans/resultaträkning)                                                      
Kassören redogjorde för balans och resultaträkning. Föreningen har en bra ekonomi mycket 
på grund av de bidrag som tidigare erhållits. Bidragenhar upphört och återhållsamhet 
uppmanas till styrelse och sektioner.                                                                                                             
På frågan om mötet kan anta förvaltningsberättelsen för det gångna verksamhetsåret svaras: 
Ja av mötets deltagare.  
 
§  7.    Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.                      
Revisorernas berättelse föredrogs av Carina Linder som gav kassören beröm om bra utfört 
arbete.                                                                                                                                                     
På frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret svaras: Ja av 
mötets deltagare. 

 



§  8.    Fastställande av medlemsavgifter.                                                                                             

Fastställdes att medlemsavgifterna ska vara lika som föregående år med 150 kronor för 

enskild medlem eller 225 kronor för familj. 

§  9.    Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår.                 

Den av styrelsen framlagda verksamhetsplan för 2015 godkändes i sin helhet av mötet.                          

Budget för kommande verksamhetsår presenterades av kassören, budgeten för 2015 

godkändes av mötet. 

§ 10.   Behandling av ev. inkomna motioner eller av styrelsen framlagda.                         

En motion har inkommit från Lars Bergman angående bl.a. tillsättande av en sektion som 

arbetar med markfrågor.                                                                                                                 

Styrelsen har avslagit motionen och anser att det är en styrelsefråga. Mötet hänskjuter 

frågan till styrelsen att se över arbetsförfarandet vad gäller kontakter med markägare. Inga 

motioner har av styrelsen framlagts. 

§ 11.   Stadgeenliga val. 

Valberedningens förslag till val av styrelse 

Ordförande för en tid på 2 år Vakant                                  

Ingen av de 12 tillfrågade personer som valberedningen har varit i kontakt med har tackat ja 

till uppdraget. Styrelse och valberedning kommer att tillsammans arbeta för att tillsätta en 

ordförande så snart som möjligt.  

Kassör för en tid av 1 år  Omval av Charles Rydberg                                       

Charles Rydberg valdes enhälligt av mötet. 

Klubbmästare för en tid av 2 år Omval av Bo Söderberg                                                       

Bo Söderberg valdes enhälligt av mötet. 

Ordförande i TK för en tid av 2 år       Omval av Benny Persson                                                     

Benny Persson valdes enhälligt av mötet. 

Styrelsesupplenater för en tid av 1 år Omval av Johan Strömberg                                               

Nyval av Lars Bergman 

Johan Strömberg och Lars Bergman valdes enhälligt av mötet. 

 

Sektionernas val och sammansättning för en tid av 1 år  

Säkerhetsfrågor  Bengt Berglund och Bo Söderberg 

Miljöfrågor    Bengt Berglund   

MC-sektionen    Tomas Eriksson, Peter Zetterlund, David Sundqvist      

Folkrace/driftingsektion   Urban Brissman, Niklas Karlsson, Jan Eriksson 

Rally/bilorientering   Mattias Nyström, Bo Söderberg, 

 Kristoffer Andersson, Johan Eriksson 

Virtuell motorsport   Bengt Elvegard, Peter Gustafsson, Patrik Graaf 



Offroadsektionen  Bengt Elvegard, Stefan Nyblom, Mikael Johansson 

Vagnböcker folkrace   Bo Söderberg 

Revisorer    Carina Linder och Nikki Screech 

Revisorssuppleant   Åke Andersson 

Valberedning: Jan Eriksson, sammankallande                                                        

Anders Fredriksson,Ann-Sofie Erikssson 

Mötet väljer i enlighet med valberedningens förslag samtliga sektioners 

sammansättningar. 

Val av vice sekreterare saknades vid dagens val till styrelse. Vid kommande 

styrelsemöte den 11 mars 2015 kommer styrelse och valberedning att gå igenom 

tidigare årsmöteshandlingar och kontrollera så att det blir tillrättalagt.  

§ 12.   Teckningsrätt i post och bank.                                                                                  

Teckningsrätt i post och bank beslutades att kassören har teckningsrätt tills en ny 

ordförande har tillsatt. 

§ 13.   Utmärkelser.                                                                                                                             

Ratten har tillfallit Björn Henriksson för sina fina prestationen inom Bilorientering under året. 

Han är en värdig mästare med Guld i SM-Sprint, Guld i SM Bil-O, Guld i NEZ och lagguld i 

Nordiska Mästerskapen.                                                                                                         

Avgående ledamöter Johan Eriksson och Maria Lööv avtackades med blommor.                            

Vår webbmaster Jenny Nodén var inbjuden och tackades med blommor för det arbete hon 

lägger ned på hemsidan. Bengt Elvegard tackades för sitt arbete vid klubben som avslutades 

i oktober.  

Lars Bergman belyste markägarfrågan vid Björnhyttan och att det förekommer olovlig körning 

på de områden som klubben har avtal på. Klubben får se till att beivra de som är ute och kör 

i terrängen. 

§ 14.   Mötets avslutande.Mötesordföranden tackade för visat intresse och inbjöd till kaffe 

och tårta innan årsmötetavslutades. 

 

 

 

Bengt Busk    Eva Eriksson                             

Mötesordförande   Mötessekreterare 

  

   

 

Bo Söderberg   Bengt Elvegard                      

Protokollsjusterare   Protokollsjusterare 


