
Protokoll f6rt vid Arsm6tet av Adria Club Syd
Plats: Moga Fritid Svenljunga
Datum: 2012-05-19

S 1. Mikael BjOrkman f6rklarade m6tet som 6ppnat.

S 2. M6tet beslutade att m6tet utlysts i enlighet med stadgarna.

S 3. Motet godkdinde f6reslagen dagordning.

S 4. Val av m6tesfunktiondrer.
a) Arne Karlsson valdes som mOtesordfOrande.
b) Susanna Bjorkman valdes som motesseketerare.
c) Helen Lisleby valdes till rostrdknare f6r m6tet
d) Michael Fransson valdes till justerare f6r m6tet.

S 5. Mikael Bjorkman f6redrog verksamhetsberdttelsen for motet som
godkiindes.

S 6. Lennart Sandling foredrog ,euisionsberdttelsen fdr motet som godk€indes.

S 7. M0tet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet fOr verksamhetsiret 2011.

S 8. Val av styrelse enligt stadgar:
a) Annicka Asp valdes som kassor pA 2 Ar.
b) susanna Bjdrkman valdes som sekreterare pa2 ar.
c) Arne Pettersson valdes som ledamot p6 2 Ar.
d) l-ennart Sandling valdes som revisor pA 1 6r.
e) Ingela Andreassen och Arne Karlsson valdes till valberedning pa 1

Ar. Ingela dr sammankallande.

59. Inga motioner har inkommit till drsmotet.

510. Ovriga frAgor

- Fortsatta diskussioner om resan till Adrias fabrik i Novo Mesto. DA
det har varit svArt att tA till ett datum dA vi kan komma dr resan
fortfarande pA planeringsstadiet. Ulf Hedberg och Claes-Ove Asp
kommer att fortsdtta att ligga pA Adria Sverige och Adria Novo
Mesto. SA snart ett datum blir klart kommer ett brev om detta att
skickas ut. Forst diskuterades om resan kunde bli under september
2012 men till slut enades m6tet om vAren2013 sA dven de som
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fortfarande arbetar har mojlighet att f6lja med. Semesterplaneringen
hos de flesta arbetsgivare dr redan gjord fdr 2012.

- Arsmotet 2013 forl€iggs till 17- 19 mE2013. Onskem6t tas upp om
att den ska vara i Blekinge eller Sddra SmAland/Kalmartrakten.
Eventuellt har vi en medlem som arrangerar denna trdff. Om det inte
96r kommer det att gi ut en f6rfrigan pA hemsidan.

- Arne Karlsson arrangerar hosttrdffen 2012. Denna kommer att vara i
Sk0vdetrakten den 12-14 oktober 2012.

- Susanna tar upp att det finns 2 platser kvar till vAr Elmiaby. Dessa 2
platser blev omedelbart upptagna.

- Vert diskussionsforum togs upp. Det har varit nAgra medlemmar som
i vinter har uttryckt sitt missnoje med att styrelsen inte dr aktiv pA
forumet. Styrelsen f6rklarar att forumet startats f6r att medlemmarna
ska kunna utbyta erfarenheter med varandra. Inte f6r att f6ra ut
nyheter fr6n styrelsen. Motet beslutade att dessa gn€illtrAdar plockas
bort di det fdrstOr hela andan pA forumet. Direkta fr6gor till styrelsen
sker viamaildll i{Lfs. sydfuri aktubh se
Motesordfdrande tar upp mojligheten med spontantrdffar som med
fordel kan planeras via forumet.

S11. M6tet avslutas

Protokollet godkdnnes
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