Protokoll fört vid årsmötet av Adria Club Syd
Plats: Kärrasands Camping
Datum: 2018-05-12

§ 1. 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) Arne Karlsson valdes som mötesordförande.
b) Lennart Sandling valdes som mötesseketerare.
c) Bengt Källsten valdes till justerare
d) Punkten rösträknare bordlades för att tas upp igen om så krävdes

§ 5. Mikael Björkman föredrog verksamhetsberättelsen för mötet som
godkändes.
§ 6. Lennart Sandling läste upp kassörens rapport som godkändes av mötet.
§ 7. Leif Jacobsson läste upp revisionsberättelsen för mötet som
godkändes.
§ 8. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
§ 9. Val av föreningsfunktionärer:
a) Mikael Björkman valdes som ordförande på 2 år.
b) Leif Axelsson valdes som vice ordförande på 1 år.
c) Jan-Eric Antman valdes som ledamot på 2 år.
d) Ulla Sjöberg valdes som ledamot på 1 år.
e) Leif Jacobsson valdes till revisor på 1 år.
f) Kent Gustavsson valdes till valberedning på 1 år. Kent Gustavsson
är sammankallande. Val av ytterligare en valberedare bordlades.
§10. Inga motioner har inkommit
.
§ 11. Lennart Sandling föredrog i korthet om vilka personuppgifter föreningen
handhar och hur föreningen hanterar gallring av personuppgifter
§12. Övriga frågor
 Höstträffen blir 21-23/9 2018, plats ännu inte bestämd, mer information
kommer senare
 Vårträffen 2019 blir i Norrköping med Sune Pettersson som träffvärd
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 Mikael Björkman informerade om höstträffen 2019 som blir i Habo och
som sammanfaller med klubbens 10-års jubileum.
 Lennart Sandling informerade att det finns stickers att köpa till
självkostnadespris.

§ 13 Arne Pettersson tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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