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Protokoll fört vid årsmötet av Adria Club Syd 
Plats: Vikarbygården 
Datum: 2017-06-04 
 
 
 

§ 1.   Vice Ordförande Mikael Björkman förklarade mötet som öppnat. 
 
§ 2.   Mötet beslutade att mötet utlysts i enlighet med stadgarna. 
 
§ 3.   Mötet godkände föreslagen dagordning. 

 
§ 4.    Val av mötesfunktionärer. 
      a) Kent Gustavsson valdes som mötesordförande. 

  b) Mikael Björkman valdes som mötesseketerare. 
c) Majlis Gustavsson och Christer Lindehof valdes till rösträknare för 
    mötet 
d) Lennart Sandling och Erik Bengtsson valdes till justerare för mötet. 

 
§ 5.   Mikael Björkman föredrog verksamhetsberättelsen för mötet som  
         godkändes. 
 
§ 6.  Lennart Sandling läste upp kassörens rapport som godkändes av mötet. 
 
§ 7.  Mikael Björkman läste upp revisionsberättelsen för mötet som  
        godkändes. 
 
§ 8.  Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  
 
§ 9.  Val av styrelse enligt stadgar: 

a) Mikael Björkman valdes som ordförande på 1 år. 
b) Lennart Sandling valdes till kassör på 2 år. 
c) Roger Andersson  valdes som ledamot på 2 år. 
d) Thomas Cronkvist valdes till ledamot på 2 år. 
e) Leif Axelsson valdes till vice ordförande på 1 år. 
f) Leif Jacobsson valdes till revisor på 1 år. 
g) Kent Gustavsson valdes till revisor-suppleant på 1 år. 
h) Ulf Ringström och  valdes till valberedning på 1 år. Ulf Ringström är 

sammankallande. Val av ytterligare en valberedare bordlades till 
höstmötet 2017. 

 
§10.   Carsten Larsson föredrog sin motion om att bilda en 
          aktivitets-kommitte’.Motionen bifalldes av mötet. Personval till 
          Aktivitets-kommitte’n skall ske på höstmötet 2017. 
.  
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§ 11. Övriga frågor 
  
Leif Axelsson visar upp exempel på tygkasse. Leif kollar med tryckeri i 
Smålandsstenar vad det kan bli för kostnad. 
 
Carsten Larsson påtalade att vi borde ha klubbtröjor, mötet var överens om att vi 
måste ta upp bindande beställning i förväg då vi ej kan ligga med lager av olika 
storlekar. Styrelsen fick i uppdrag att se vilka möjligheter som finns. 
 
En fråga om klubbkeps kom upp och mötet beslutade att styrelsen kollar upp 
även detta. 
 
Mikael Björkman visade upp förslag på reflexvästar till träffunktionärer. Mötet 
beslutade att vi skall köpa in 4st reflexvästar. 
 
Christer Lindehof tog upp frågan om att ha en medlemsmatrikel i forumet på 
hemsidan. Styrelsen fick i uppdrag att kontrollera vilka möjligheter som finns. 
 
Kent Gustavsson föreslog att höstmötet förläggs till Backamo den 30/9 till 1/10 
2017. Mötet beslutade att förlägga träffen enligt Kents förslag. Kent och Majlis 
Gustavsson blir träffvärdar för höstträffen 2017. 
 
Leif Axelsson föreslog att vårmötet 2018 förläggs till Kärrasands Camping den 
10-13 Maj 2018. Mötet antog även detta förslag. 
 
Lennart Sandling hade till mötet med sig ett litet PA-system. Ett sådant kostar 
Ca 10.000kr. Mötet beslutade enhälligt att ett liknande system skall köpas in. 
 
Förslag på att mötet skall hållas tidigare på träffarna väcktes. Mötet beslutade att 
våra årsmöten skall hållas KL15.00 på lördagen då vi har träff.           

 
§12.   Kent Gustavsson tackar alla och avslutar mötet. 
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Protokollet godkännes 
 
 

 
 
 
Kent Gustavsson    Mikael Björkman 
Mötesordförande    Mötessekreterare 
 
 
 
 
 
Lennart Sandling    Erik Bengtsson 
Justerare    Justerare 


