
Protokoll fört vid årsmöte med Club Cabby
på Hökensås camping, Tidaholm
lördagen den 31 maj 2014.

Ordförande Anki Frandsen hälsade alla välkomna (32 medlemsekipage) och förklarade årsmötet öppnat.
§ 1 a Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Berit Munther.
     b Till sekreterare för dagens protokoll valdes Kennet Persson.
 c Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Kurt Ohlsson och Kerstin Johansson.

§ 2  Årsmötet beslutade att mötet hade blivit behörigen kallat.

§ 3  Dagordningen upplästes och godkänd efter ett tillägg på punkt 6d om stadgeändring.
	 	 Här	fick	även	övriga	frågor	anmälas.

§ 4 a Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.

 b Föredragning av revisorns årsberättelse.
  Uppkom synpunkter varför inte faktura skickats till Cabby för mässarbete
  detta förklarades med att vi får ett bidrag till klubben från Cabby, ej ersättning för arbete.

§ 5  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 6 a Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår presenterades,
  styrelsen föreslår att medlemsavgiften för nästa år skall vara oförändrad (200:-/ekipage).
  Reseersättningar till årsmöte enligt budget.
 b Det fanns ett förslag från styrelsen:
  att klubben skulle betala räkorna som serverades i Cabbybyn på mässan i Jönköping, för att dom
  var beställda av en klubbmedlem, skall ligga som en vilande faktura (ca 13.000:-) till Cabby.
  Anki kommer att ta upp detta då hon kallas på en återförsäljarträff.
  Årsmötet beslutade att betala räkningen. Jörgen Johansson reserverade sig mot detta beslut.
 c Det fanns inga inkomna förslag från medlemmarna.
 d. Förslaget på stadgeändring om vilka fabrikat som får vara med i klubben:
  förslaget var att Home-Car husvagnar skulle strykas, men detta röstades ner av medlemmarna.
  Blir det aktuellt med nya fabrikat hos Cabby tas frågan upp igen för nytt beslut.
§ 7  a Medlemsavgiften för 2015 fastställdes till 200:-/ekipage.
       b Budgeten för 2014 godkändes av årsmötet.
§ 8   Val av: Styrelse ordförande för 2 år Anki Frandsen (omval)
    ledamot för 2 år Bengt Forsberg (omval)
    ledamot för 2 år Gunnel Wennerström (nyval)
    suppleant för 1 år Göran Norling (omval)
    suppleant för 1 år Kurt Ohlsson (nyval)
   Revisor  för 1 år: Gunilla Öberg Törnblad (omval)
    suppleant för 1 år Patrik Blom (nyval) 
   Valberedning  ordförande för 1 år John A Johnsson
     ledamot för 1 år Birgitta Haglund
    ledamot för 1 år Karin Strömberg
§ 9  Under övriga frågor hade följande anmälts:
  - Information om klubbens nya hemsida, och att det var viktigt att alla hjälps åt med material.
  - Att alla som upptäcker felaktiga uppgifer i matrikel meddelar detta till sekreteraren.
  - Att nya medlemmar kontaktas omgående och hälsas välkomna i klubben.
  - Var tog teknikgruppen vägen? Styrelsen väcker liv i gruppen, ev väljer någon ny ansvarig.
  - Att förslag på personer som skall föreslås till uppdrag kommer in till valberedingen i god tid.
  - Att sponsringen till träffar höjs (förslag 150:-/person) har varit 100:-/person
  - Anki informerade om nuläget med Cabby och framförde hälsningen som skickats till klubben.
§ 10  Ordförande tackade de närvarande och förklarade årsmötet avslutat.
  I samband med detta avtackades Inge Örnblom för de år han varit med i styrelsen.

Hökensås den 31 maj 2014

Kennet Persson, sekr Berit Munther, ordf

Kurt Ohlsson Kerstin Johansson

Justeringsmän:


