Protokoll fört vid årsmötet av Adria Club Syd
Plats: Läppebadets camping
Datum: 2011-05-14

§ 1. Mikael Björkman förklarade mötet som öppnat.
§ 2. Mötet beslutade att mötet utlysts i enlighet med stadgarna.
§ 3. Mötet godkände föreslagen dagordning.
§ 4. Tyst minut hölls för vår avlidne styrelsemedlem Kenneth Månsson.
§5

Val av mötesfunktionärer.
a) Arne Karlsson valdes som mötesordförande.
b) Susanna Björkman valdes som mötesseketerare.
c) Mats Eriksson och Lasse Pettersson valdes till rösträknare för mötet
d) Michael Fransson valdes till justerare för mötet.

§ 6. Mikael Björkman föredrog verksamhetsberättelsen för mötet som
godkändes.
§ 7. Lennart Sandling föredrog revisionsberättelsen för mötet som godkändes.
§ 8. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
§ 9. Val av styrelse enligt stadgar:
a) Mikael Björkman valdes som ordförande på 2 år.
b) Annicka Asp valdes som kassör på 1 år.
c) Arne Pettersson valdes som ledamot på 1 år.
d) Kjell Dahlquist valdes som ledamot på 2 år.
e) Lennart Sandling valdes som revisor på 1 år.
f) Ingela Andreassen och Arne Karlsson valdes till valberedning på 1
år. Ingela är sammankallande.
§10. Lennart Sandling har i motion föreslagit stadgeändring i §12 gällande antal
styrelsemöten från 3 till minst 2. Mötet beslutade att bifalla motionen.
Mikael Björkman har i motion föreslagit stadgeändring i §4 gällande
mottagare av medlemsavgiften och kvittohantering. Mötet beslutade att
bifalla även denna motion.

§ 11. Övriga frågor
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-

Claes-Ove Asp åtar sig att arrangera gemensam resa till Novo Mesto
i Slovenien och besök på Adrias fabrik. Resan kommer att ske i egna
fordon med träffpunkter utmed vägen. Troligt restillfälle blir under juni
2012.

-

Årsmötet 2012 förläggs till Kristihimmelfärdshelgen.17-20 maj 2012.
Annicka och Claes-Ove Asp arrangerar denna.

-

Ulf Hedberg arrangerar gärna höstträffen 2011. Denna kommer i så
fall att förläggas i Dalarna.

-

Det har visats sig att vi inte har några platser till Elmiamässan i år.
Arne Karlsson kommer att ta kontakt med Caravan Club för ett nytt
försök. Chansen är däremot liten att det går. Leif Jonemalm föreslog
att vi ska kontakt även med Motormännen då det verkar som de har
tomma platser. Leif mailar kontaktuppgifter till Mikael som tar kontakt
med Motormännen.

§12. Mötet avslutas

Protokollet godkännes
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