
                Referens                                     Ort                       Datum
                                    Gunnar Sundgren                     Umeå                  151203

Protokoll från årsmöte på Scandic Hotell Rubinen, Göteborg 2015-11-28 
__________________för år 2015 i Club Alfa Romeo Svezia___________

1 Fastställande av röstlängd för mötet
Samtliga deltagare skrev upp sig på deltagarlistan/röstlängden, 45 personer.

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
För mötet valdes Björn Ek som ordförande.

3 Val av sekreterare för mötet 
För mötet valdes Gunnar Sundgren som sekreterare. 

4 Val av protokolljusterare och rösträknare
Robert Hagblom och Axel Lindgren valdes som protokolljusterare.  Som rösträknare
valdes Heli Salminen och Ragnar Rosengren

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

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

7 Verksamhetsberättelse 2015
Ordförande presenterade verksamhetsberättelsen för 2015. 
- En medlemsenkät har genomförts under året. Robert Hultman redovisar resultatet av
  enkäten vid mötet. Svarsfrekvensen ligger på 70% vilket får anses vara högt. I stort är 
  medlemmarna nöjda med verksamheten. Klöverbladet är viktigt för medlemmarna. Det
  finns ett önskemål om fler aktiviteter spridda över landet. Enkäter kommer att skickas ut
  till de som ej har möjlighet att besvara enkäten via internet. Ytterligare analyser kommer
  att presenteras i Klöverbladet och på hemsidan.
- Fyra banträffar och 10 deltävlingar i Challengeserien har körts.
- Skokloster, Krapperup, pizzaträffar, putsträffar med flera träffar under året.
- Åtgärder för att öka medlemsantalet har genomförts, nu cirka 1400 medlemmar.
- Avtal med FCA, nya Alfaägare får ett års medlemskap i CAR.
- Åtta styrelsemöten, varav tre telefonmöten. 

Efter avslutad redovisning beslutar mötet att godkänna och lägga verksamhetsberättelsen 
till handlingarna.

8 Förvaltningsberättelse 2015
Kassör Mikael Grans redogjorde för det ekonomiska utfallet 2015. För 2015 redovisas ett 



överskott på drygt 96 000 kr och en kassa på drygt 630 000 kronor. Resultat är bättre än 
förväntat, vi trodde t ex på ett större medlemstapp. 

Efter avslutad redovisning beslutar mötet att godkänna och lägga förvaltningsberättelsen 
till handlingarna.

9 Revisionsberättelse
Revisorerna Håkan Andersson och Sune Karlsson redogjorde för revisionsberättelsen.
Revisorerna fann ingen anmärkning mot vare sig bokföringen eller verksamheten i övrigt.
Dock uppmanar revisorerna styrelsen att ta in offerter från andra redovisningsbyråer för 
att säkerställa att klubben har rätt kostnad för tjänsten.

Mötet beslutade att godkänna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Mötet beviljade ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

11 Medlemsavgift för 2016
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för 2016, d v s 495 kr. 

Mötet beslutar om en årsavgift på 495 kronor för 2016.

11 Verksamhetsplan 2016
Ordförande redogör för 2016 års verksamhetsplan. I planen ingår:
- Projektera och genomföra klubbens 60-årsjubiléum 13-14 augusti 2016 med huvudspåret
   Gärdet + Wenngarns slott.
- Förbättra medlemsregistret för en enklare och effektivare hantering.
- Fortsätta rekryteringsarbetet av nya medlemmar.
- Utreda frågan om en eventuell bolagisering av föreningen.
- Förbättra och utveckla klubbens webbsajt vad gäller bildhantering, anmälningsrutiner
   med mera.
- Utveckla regionarbetet vad gäller olika lokala aktiviteter.
- Utreda möjligheten att publicera Klöverbladet som pdf på hemsidan.
- Utreda en eventuell  klassikersektion ”Alfa Romeo Svezia Classico” där medlemmarnas
   klassiska bilar registreras och utgör underlag för medlemsavgiften till MHRF.
- Intensifiera samarbetet med FCA.
- Undersöka en gemensam försäkringslösning för medlemmarna.
- Undersöka om klubben ska klimatkompensera verksamheten.
- Erbjuda medlemmarna en resa till Milano under jubileumsåret 2016 för att bland annat
  besöka Museo Storico Alfa Romeo.

Kassören Mikael Grans redogör för budget 2016. För 2016 beräknas ett underskott på 
drygt 119 000 kr. För klubbens mötesverksamhet har 300 000 kr budgeterats, jämfört med 
föregående års utfall på 172 547 kr. Detta bland annat på grund av klubbens 60-årsfirande. 

Efter avslutad genomgång beslutar årsmötet att godkänna budget och verksamhetsplan 
för 2016.

13 Motioner
Till årsmötet harr endast en motion inkommit. Motionären föreslår att datum för 
bilträffen på Skokloster flyttas från 1 maj till ett senare datum. Styrelsen har diskuterat 
motionen och föreslår årsmötet att avslå motionen eftersom träffen på Skokloster är väl 



etablerad, inte konkurrerar med utan kompletterar träffen på  Krapperup, markerar 
starten på bil/mc-säsongen samt att inga datum har några vädergarantier. Årsmötet 
konstaterar dessutom att Skokloster inte är något klubbarrangemang, där klubben kan 
bestämma datum.

Årsmötet beslutar att avslå motionen.

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

15 Val av ledamot på två år
Heli Salminen, Kenneth Larsson och Robert Hultman omvaldes för en tvåårsperiod. 
Björn Ek nyvaldes för en tvåårsperiod.

16 Val av två revisorer på et år
Håkan Andersson omvaldes som revisor på ytterligare ett år. Bo M Hasselblad nyvaldes 
som revisor på ett år.

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

18 Övriga frågor
Sune Karlsson från banmötesgruppen redovisade planeringen för 2016 års banmöten. 
Följande datum gäller: 14 maj Gälleråsen, juni Rudskogen i Norge, 8 juli Kinnekulle, 20-21 
augusti Kinnekulle samt final 17 september på Mantorp.

19 Mötets avslutning
Ordförande förklarade 2015 års årsmöte som avslutat.

Bilagor:
1 Verksamhetsberättelse för 2015
2 Resultat och balansräkning för 2015, budget för 2016
3 Revisionsberättelse för 2015
4 Verksamhetsplan för 2016

Vid protokollet Justeras

_________________                                                                          ______________________        

Gunnar Sundgren Ola Söderpalm
Mötessekreterare Ordförande

Justeras Justeras

_________________                                                                          ______________________

Robert Hagblom Axel Lindgren


