Protokoll vid MCV- Halmstads årsmöte den 24 februari 2018
Lizzies Café Holm

1

Mötets öppnande
Ordförande Bent Ottosson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. (18 deltagare)

2

Mötets behörighet
Mötet godkände kallelsen till årsmötet

3

Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen

4

Val av mötesordförande samt mötessekreterare
Mötet valde Bengt Ottosson och Per-Erik Henriksson

5

Val av justeringsmän tillika rösträknare
Mötet valde Bo Gometz och Lisbet Norrman

6

Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll
Olle Gunnarsson läste upp protokollet. Mötet godkände föregående årsmötesprotokoll
och det lades till handlingarna.

7

Föredragning av verksamhetsberättelse
Mötet godkände verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna. Tillägg
Per Karlsson var på MCV Årsmöte 2017 i Kristianstad

8

Kassaredogörelse för verksamhetsåret 2017
Kassör Per Karlsson redogjorde för årsredovisningen som lades till handlingarna.

9

Revisorernas rapport
Anders Tilly läste revisorernas rapport. Revisorerna godkände kassarapporten och
föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för revisionens omfattning.

10

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

11

Val av styrelse och övriga ledamöter.
Val av ordförande omval
Sekreterare kvarstår
Kassör kvarstår
Val av vice ord. omval
Ledamot omval
Ledamot omval
Revisor kvarstår
Revisor omval
Valberedning omval
Valberedning omval
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Bengt Ottosson
Per-Erik Henriksson
Per Karlsson
Olle Gunnarsson
Leif Svensson
Hans-Eric Larsson
Claes-Olof Carlsson
Anders Tilly
Krister Karlsson
Roy Bengtsson

12

Inkomna motioner
Val av rallykommitté MCV Sverige vill ordna REX rally. Rallyt skall hållas söndag 12
augusti. Rallyt kommer att krävas ett antal funktionärer som håller i detta rally. Frågan
bordlades.

13

Fastställande av årsavgiften för 2019
avgiften 150:-/år antogs och beslutades.

14

Rally verksamhet
Vi är inbjudna till Hallandsfordonsveteraner rally den 6/6. Inbjudan till turen den 1
maj. Samt onsdagar med samling vid slottet kl 18.00 under sommaren. Information
kommer att finnas på Facebook och på hemsidan.

15

Hemsidan och Facebook
Hans-Erik Larsson håller i hemsidan och Facebook.

16

Övriga frågor
Nya regler för hjälmar kommer att gälla från 1 mars 2018. Hans-Erik Larsson lägger ut
information på hemsidan.
Förslag om spontana möte där vi kan köra en liten runda. Det är upp till var och en att
ta initiativ till detta.
Årsmötet beslutade att medlem Gustav Johansson skall bli hedersmedlem i klubben.
Torben har ett arkiv i en låda på vinden vem kan ta hand om detta? Frågan får
hanteras av styrelsen.

17

Mötets avslutande
Ordförande tackar de närvarande för visat intresse, och informerade att klubben
bjuder på fika.
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