
Protokoll fört vid årsmöte med Club Cabby
på Hökensås camping lörd den 27 maj 2017.

Ordförande Anki Frandsen hälsade alla välkomna (ca 25 medlemsekipage) och förklarade årsmötet öppnat.

§ 1 a Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Anki Frandsen.
     b Till sekreterare för dagens protokoll valdes Kennet Persson.
 c Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Rune Holm och Roland. Svensson.

§ 2  Årsmötet beslutade att mötet hade blivit behörigen kallat.

§ 3  Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 4 a Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 b Föredragning av revisorns årsberättelse.

§ 5  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 6 a Förslag att medlemsavgiften för nästa år skall vara oförändrad (200:-/ekipage).
  Styrelsen hade inget förslag till budget.
 b Det fanns inga förslag från styrelsen.
 c Det hade inkommit en motion från en medlem om slopad reseersättning.
  Styrelsen hade tagit upp motionen på möte och var överens om avslag.
  Årsmötet avslog ochså denna efter handuppräckning.

§ 7  a Medlemsavgiften för 2018 fastställdes till 200:-/ekipage.
       b Budget för kommande år: ingen budget, styrelsen får jobba med de medel som fi nns.

§ 8   Val av: Styrelse ordförande (1 år kvar) Anki Frandsen
    kassör 2 år Maritha Sköldh (omval)
    ledamot (1 år kvar) Bengt Forsberg
    ledamot 2 år Kerstin Holm (omval)
    ledamot (1 år kvar) Gunnel Wennerström
    ledamot 2 år Kurt Ohlsson (omval)
    ledamot 2 år Kerstin Johansson (omval)
    suppleant för 1 år Leif Bladh (omval)
    suppleant för 1 år Stefan Lundblad (nyval)
   Revisor  för 1 år: Gunilla Öberg Törnblad (omval)
    suppleant för 1 år Patrik Blom (omval) 
   Valberedning  ordförande för 1 år Birgitta Haglund (omval)
     ledamot för 1 år Gunilla Johansson (omval)
    ledamot för 1 år Mai Karlsson (omval)

§ 9  Under övriga frågor uppkom följande frågor:
  Frågan om hur det var tänkt med klubbens 15-års jubileum.
  Styrelsen hade missat detta, men skulle se vad de kunde göra.
  Förslag att årsmötet skall läggas i Kristinehamn, Anki ser på datum och bokar.
  Förslag på träffar som det skulle jobbas vidare på är:
  Sävsjö camping, Ullared, Valje camping, Löts camping, mfl 
 
§ 10  Ordförade gick igenom ändringarna som klubben måste göra i stadgarna efter Cabby Caravans
   konkurs. Årsmötet beslutade att de nya stadgarna skall fastställas.

§ 11  Ordförande tackade de närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Hökensås den 27 maj 2017

Kennet Persson, sekr Anki Frandsen, ordf

Rune Holm Roland Svensson

Justeringsmän:


