
                Referens                                     Ort                       Datum
                                    Gunnar Sundgren                     Umeå                  141202

                                  Protokoll från årsmöte på Nacka Quality Hotell 2014-11-29 
                                                      för år 2014 i Club Alfa Romeo Svezia___________

1 Fastställande av röstlängd för mötet
Samtliga deltagare skrev upp sig på deltagarlistan/röstlängden

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
För mötet valdes Torbjörn Wulf som ordförande och Gunnar Sundgren valdes som 
sekreterare 

3 Val av protokolljusterare och rösträknare
Stefan Atterhall och Aris Stamos valdes som protokolljusterare/rösträknare

4 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Deltagarna fann att mötet utlysts på rätt sätt.

5 Fastställande av dagordning
Inga ytterligare punkter framfördes varför utskickad föredragningslista godkändes.

6 Verksamhetsberättelse 2014
Ordförande presenterade verksamhetsberättelsen för 2014. Verksamheten har i huvudsak 
fungerat utifrån den verksamhetsplan som godkändes vi föregående årsmöte. De frågor 
som ej genomförts utifrån denna plan är en gemensam nordisk träff, Nordic Convention, 
genomförande av enkät till medlemmarna samt organisationen för genomförandet av 
bilträffar runt om i landet. Återstår dessutom att skapa en förvaltningsgrupp och en 
utvecklingsgrupp för hemsidan.

7 Förvaltningsberättelse 2014
Kassör Mikael Grans redogjorde för det ekonomiska utfallet 2014. För 2014 redovisas ett 
underskott på drygt 96 000 kr, bl a beroende på färre medlemmar och ett dyrt årsmöte 
2013. Frågor som därefter diskuterades var kostnader för Klöverbladet och ersättningar 
till olika funktionärer i klubben. Vad gäller Klöverbladet kommer medlemmarnas åsikter 
att klarläggas i kommande enkät till medlemmarna.

8 Revisionsberättelse
Revisorerna Håkan Andersson och Sune Karlsson redogjorde för revisionsberättelsen.
Mötet godkände revisionsberättelsen.

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Mötet beviljade ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.



10 Medlemsavgift för 2015
Styrelsen föreslår en höjning av årsavgiften från 395 till 495 kr. En höjning baseras på att 
medlemsavgiften legat still under en längre tid och att medlemsantalet sjunkit. Efter 
avslutad diskussion med åtföljande votering beslutar årsmötet med röstsiffrorna 32 – 14 
att höja medlemsavgiften till 495 kr från och med 2015.

11 Verksamhetsplan 2015
Ordförande redogör för 2015 års verksamhetsplan.  Planen innehåller en fortsatt 
förvaltning och utveckling av hemsidan. Mötet beslutar att utöver en förvaltningsgrupp 
ska en utvecklingsgrupp tillsättas. 
Den nordiska träffen samordnas med 2016 års firande av klubbens 60-åriga tillvaro och 
förbereds under 2015.
Arbetet med träffgrupper och manual för genomförande av lokala träffar ska slutföras 
under 2015.

Kassören Mikael Grans redogör för budget 2015. För 2015 beräknas ett överskott på 42 500 
kr. Efter avslutad genomgång beslutar årsmötet att godkänna budget och 
verksamhetsplan för 2015.

12 Motioner
Till årsmötet harr endast en motion inkommit. Motionären föreslår att mandatperioden 
begränsas till två perioder för styrelsemedlem, d v s fyra år. För ordförande 1+2 
mandatperioder, d v s sex år. Frågan diskuteras. Björn Nilsson anser att förnyelse av 
styrelsen ändå sker via valberedningen och de val som görs vid varje årsmöte.

Efter diskussion och votering, 32-14, beslutar årsmötet att avslå motionen.

13 Val av ordförande och vice ordförande på ett år
Till föreningens ordförande valdes Ola Söderpalm, och som vice ordförande valdes 
Ragnar Rosengren.

14 Omval av tre ledamöter på två år
Årsmötet valde, Peter Braun, Annie Kärävä och Gunnar Sundgren för ytterligare en 
tvåårsperiod

15 Val av två revisorer på et år
Håkan Andersson och Sune Karlsson omvaldes som revisorer på ett år.

16 Fyllnadsval av två ledamöter på ett år
Årsmötet valde Heli Salminen och Robert Hultman som ersättare för ledamöterna Åke 
Nyberg och Niclas Rosengren.

17 Val av valberedning på ett år
Björn Nilsson och Robert Hagblom valdes som valberedning på ett år.

18 Övriga frågor
Björn Ek redovisade planeringen för 2015 års banmöten. Följande datum gäller: 3 maj 
Gälleråsen, 12 juni Kinnekulle, 18 juli Mittsverigebanan med viss osäkerhet, 15-16 augusti 
Kinnekulle samt final 19 september på Mantorp.

Frågan om att arrangera träffar med konkörning diskuterades. Banmötesgruppen vill inte 
stå som arrangör men ställer upp med råd och nödvändiga kontakter. Inte så komplicerat 
att arrangera, Vissa krav finns på konbanans utformning. Licenskrav ska utredas med 



SBF. Vad gäller försäkringar bör kontakt tas med respektive försäkringsbolag om vad som 
gäller.

Avgående ordförande och styrelseledamöter, Torbjörn Wulf, Åke Nyberg och Niclas  
Rosengren,  avtackades för sina insatser i klubben med blommor/choklad och böcker.

19 Mötets avslutning
Ordförande förklarade 2014 års årsmöte som avslutat.

Bilagor:
1 Verksamhetsberättelse för 2014
2 Resultat och balansräkning för 2014, budget för 2015
3 Revisionsberättelse för 2014
4 Verksamhetsplan för 2015

Vid protokollet Justeras

_________________                                                                          ______________________        

Gunnar Sundgren Torbjörn Wulf
Mötessekreterare Ordförande

Justeras Justeras

_________________                                                                          ______________________

Stefan Atterhall Aris Stamos


