Protokoll vid MCV- Halmstads årsmöte den 13 februari 2016

1

Mötets öppnande
Ordförande Olle Gunnarsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2

Mötets behörighet
Mötet godkände kallelsen till årsmötet

3

Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen

4

Val av mötesordförande samt mötessekreterare
Mötet valde Olle Gunnarsson och Hans-Eric Lasson

5

Val av justeringsmän tillika rösträknare
Mötet valde Olle Gunnarsson och Bengt Ottosson

6

Föredragning av verksamhetsberättelse
Mötet godkände verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna

7

Kassaredogörelse för verksamhetsåret 2015
Kassören Per Carlsson redogjorde för verksamhetsåret. Kassarapporten lades till
handlingarna.

8

Revisorernas rapport
Revisorerna godkände kassarapporten och räkenskaperna är i god ordning och
föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

9

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

10

Val av styrelse och övriga ledamöter.
Val av ordförande omval
Val av vice ordf. omval
Sekreterare
Kassör
Ledamot nyval
Ledamot nyval
Revisor omval
Revisor omval
Valberedning omval
Valberedning omval

1 år
2 år
1 år kvar
1 år kvar
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Olle Gunnarsson
Bengt Ottosson
Per-Erik Henriksson
Per Karlsson
Leif Svensson
Hans-Eric Larsson
Claes-Olof Carlsson
Anders Tilly
Krister Karlsson
Roy Bengtsson

Avgående ledamoten Karl-Olof Norling avtackades med en blomma.

11

Inkomna motioner
Inga inkommande motioner

12

Fastställande av årsavgiften för 2017
Avgiften fastställdes till oförändrad 150:-/år.

13

Rally verksamhet
Mötet beslutade att ett rally skulle genomföras. Datum fastställdes till lördagen den
30 juli. Mötet gav styrelsen i uppdrag att hitta lämplig start och målplats.

14

Hemsidan
Hans-Erik Larsson meddelade att 1527 besökare har till dags dato besökt hemsidan.
Facebook sidan har för tillfället ca 25 följare.

15

Övriga frågor
Stig Fritzon tog upp att MCV Halmstad firar 30 år som förening i år och att detta borde
uppmärksammas på något sätt.
Gustav Johansson meddelade att Hembygdsrörelsen firar 100 år i år.
Den 20 augusti skall detta firas i Norre Katts park och Gustav inbjöd MCV att medverka
denna dag med sina gamla motorcyklar.

17

Parentation
En tyst minut hölls för de åtta medlemmar har avlidit under det gånga
verksamhetsåret.

18

Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse, och bjöd in till kaffe och doppa.
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