
Protokoll vid MCV-Halmstads årsmöte den 13 november 2021 
Lizzie.s Café Holm. 
 
 
1 Mötets öppnande 

V. ord Olle Gunnarsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. (14 
deltagande medlemmar) 

 
2 Parentation 

1 tyst minut för avlidana medlemmar i föreningen. 
 

3 Mötets behörighet 
Mötet godkände kallelsen till årsmötet (Hemsida o Facebook). 
 

4 Godkännande av dagordning 
 Mötet godkände dagordningen. 

 
5 Val av mötesordförande samt mötessekreterare 
 Mötet valde Olle Gunnarsson till mötes ordf. och Hans-Eric Larsson 

till mötessekreterare. 
 
6  Val av justeringsmän tillika rösträknare 
 Mötet valde Roger Svensson och Göran Lindestam. 

7 Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll. 
 Upplästes av ordf. Olle Gunnarsson, godkändes och lades till 

handlingarna. 
 
8 Fördragning av verksamhetsberättelse 
 Verksamhetsberättelsen utdelad till mötesdeltagarna, upplästes av 

ordf. Olle Gunnarsson, godkändes och lades till handlingarna. 
 
9 Kassaredogörelse för verksamheten 2020 
 Kassör Per Carlsson redogjorde för kassaredogörelsen som 

godkändes och lades till handlingarna. 
 
10 Revisorernas rapport 
 Revisorerna ej närvarande. 
 Krille Carlsson (kassörens Per Carlsson son) läste upp revisorernas 

rapport.  



Revisorerna godkände kassarapporten och föreslog sansvarsfrihet 
för styrelsen för revisionens omfattning. 

 
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
 
12 Val av styrelse och övriga ledamöter 
 Ordförande   nyval 2 år Ralfh Norrman 
 Sekreterare  omval  1 år  Per Erik Henriksson 
 Kassör    nyval 2 år Lisbeth Norrman 
 Vice ordf.   omval 1 år Olle Gunnarsson 
 Ledamot   omval 2 år Bengt Malmsten 
 Ledamot   omval 1 år Hans-Erik Larsson 
 Revisor    omval  2 år Anders Tilly  
 Revisor supl.  nyval 1 år Per Carlsson 
 Valberedning omval 1 år Krister Karlsson 
 Valberedning omval 1 år Leif Svensson 
 
13 Val av två firmatecknare 
 Årsmötet beslutade att utse: 
 Ordföranden  Ralfh Norrman 19541104-4638 och  

Kassören Lisbeth Norrman 19560303-4645  
eller den de/den sätteri sitt ställe, att oinskränkt att 
företräda föreningen var för sig i samtlig frågor. 
Denna rätt innebär bland annat, meninte uteslutande, att företräda  
Föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse 
behörighetsadministratörer och företagsanvändare 
i föreningens internetbank. 

 
 
14 Inkomna motioner 
 Inga inkomna motioner. 
 
 
15 Fastställande av årsavgift 2022 
 Avgiften 150:-/år antogs och beslutades. 
 
 
 
 



16 Rally verksamhet 
 Styrelsen föreslog att Rex rallyt som var nytt under 2019, inställt 

2020 och 2021 skulle genomföras. Buslutades att genomföras den 2 
juli 2022.  
Stort intresse bland Rex åkare då detta var ett uppskattat rally 
bland deltagarna 2019. 

  
 Rally kommitté utsågs: Ralfh o Lisbeth Norrman, Bengt Malmsten, 

Olle Gunnarsson, Bengt Ottosson och Hans-Erik Larsson som 
sammankallande. 

 Mötet beslutade att rallykommittén skulle erhålla fri lunch på 
rallydagen. 

 
 
17 Hemsida o Facebook 
 Hans-Erik Larsson redogjorde för hemsidan och överföringen från 
 Kalle Norling till MCV Halmstad pågår, ej slutfört. 

Hans-Erik Larsson föreslog att medlemmar som vill ha sällskap på 
sina mc-rundor kan lägga en blänkare på Facebook dagen innan så 
intresserade kan hänga på. 

 
 
18 Övriga frågor 
 Tidigareläggning av träffarna på Lizzie.s café på torsdagar har 

föreslagits av en medlem. Förslaget bifalles ej, mötet beslutade att 
nuvarande tid 17.30 skall fortsätta gälla som tidigare. 

  
 Kommande MC Mässa på Arenahallen Halmstad i mars månad 2022. 
 V ordf. Olle Gunnarsson tar emot intresseanmälningar. 
 
 MCV Halmstad har 11 st VHS band från Laxrallyn från 80-talet 

liggandes. Förslogas att dessa skulle lämnas till Olympia Falkenberg 
för att få dem överförda till DVD. Kostnad ca 100:- kr /timma. 

 Totalt ca 12-15 timmar. Mötet beslöt att överföringen genomförs. 
Olle Gunnarsson ombesörjer transport av VHS band till Olympia i 
Falkenberg. 

 
 
 
 
 



19 Mötets avslutande 
Olle Gunnarsson tackade de närvarande för visat intresse, och 
meddelade av klubben bjuder på fika. 
 
 
 
Hans-Eric Larsson 
Sekreterare 
 
 
 
 
Roger Svensson  Göran Lindestam 
Justeringsman  Justeringsman 
 
 

 
 

     
  


