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Protokoll fört vid årsmötet av Adria Club Syd 
Plats: Emmaboda camping 
Datum: 2016-05-07 
 
 
 

§ 1.   Marie-Louise Hammarqvist förklarade mötet som öppnat. 
 
§ 2.   Mötet beslutade att mötet utlysts i enlighet med stadgarna. 
 
§ 3.   Mötet godkände föreslagen dagordning. 

 
§ 4.    Val av mötesfunktionärer. 
      a) Arne Karlsson valdes som mötesordförande. 

  b) Mikael Björkman valdes som mötesseketerare. 
c) Pia och Dennis Allerstål valdes till rösträknare för mötet 
d) Thomas Cronqvist valdes till justerare för mötet. 

 
§ 5.   Mikael Björkman föredrog verksamhetsberättelsen för mötet som  
         godkändes. 
 
§ 6.  Mikael Björkman läste upp kassörens rapport som godkändes av mötet. 
 
§ 7.  Marie-Louise Hammarkvist läste upp revisionsberättelsen för mötet som  
        godkändes. 
 
§ 8.  Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.  
 
§ 9.  Val av styrelse enligt stadgar: 

a) Marie-Louise Hammarqvist valdes som ordförande på 1 år. 
b) Susanna Björkman valdes till sekreterare på 2 år. 
c) Pia och Dennis Allerstål  valdes som revisorer på 1 år. 
d) Jan Andersson valdes till revisorssuppleant på 1 år. 
e) Arne Karlsson och Ulf Ringström valdes till valberedning på 1 år. 

Arne är sammankallande. 
 
§10.   Mikael Björkman föredrog sin motion om att sänka medlemsavgiften till    
          100kr/år. Motionen bifalldes av mötet. 
.  
§ 11. Övriga frågor 
          Carsten Larsson föreslog att klubben köper in en mindre PA-Anläggning.  
          Mötet gav styrelsen i uppdrag att kontrollera pris.  
 
          Arne Karlsson föreslog att anmälan till våra träffar skall tas upp av  
          träffvärden och ordförande. Detta godkändes av mötet. 
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        Mötet beslutade att hemsidan skall göras om så att den blir mer levande. 
        Detta för att våra medlemmar lättare skall kunna kommunicera med  
        varandra via hemsidan. Mikael Björkman lämnar över hemsidan till  
        Thomas Cronqvist som av mötet valdes till webmaster på 1år. 
 
         Mötet beslutade att Mikael Björkman skall överlämna klubbens dator till  
         Marie-Louise Hammarkvist. 
 
         Höstträffen 2016 blir även denna gång i Odensåker då mötet enhälligt ville  
         komma tillbaka dit, Arne Karlsson återkommer med datum då han måste  
         kontrollera när lokalen finns att tillgå. 
 
         Vårträffen 2017 kommer att förläggas pingsthelgen 3-6 juni 2017. 
         Plats för vårträffen 2017 och träffansvarig skall bestämmas 
         på höstmötet 2016. 
 
         Ordförande Marie-Louise Hammarkvist fick av mötet i uppdrag att  
         kontrollera med Adria om det finns några fasadflaggor kvar med klubbens  
         emblem. 
 
          Mötet beslutade att klubben skall ta fram någon form av tröja eller väst till  
          träffvärdar. Detta för att man lätt skall se vem som håller i en träff när man  
          kommer fram.  Mikael Björkman fick i uppdrag att ta fram förslag på detta. 
 
          Mötet beslutade att vi skall skicka ut en ny medlemslista till alla  
          medlemmar. Mikael Björkman meddelar medlemssekreteraren 
          Lennart Sandling detta. 

 
§12.   Arne Karlsson tackar alla och avslutar mötet. 
 
 
Protokollet godkännes 
 
 

 
 
 
Arne Karlsson    Mikael Björkman 
Mötesordförande    Mötessekreterare 
 
 
 
 
 
Thomas Cronqvist 
Justerare 


