Protokoll fört vid årsmötet av Adria Club Syd
Plats: Grännäs camping
Datum: 2019-06-08

§ 1. I avsaknad av vår ordförande Mikael Björkman, så var det Lennart Sandling
som hälsade alla välkomna och förklarat mötet öppet.
§ 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) Ulla Sjöberg valdes som mötesseketerare.
c) Morgan Sjöberg valdes till justerare
d) Punkten rösträknare bordlades för att tas upp igen om så krävdes

§ 5. Lennart Sanding 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 2018.
§ 9. Val av föreningsfunktionärer:
a) Lennart Sandling valdes som kassör på 2 år
b) Leif Axelsson valdes som ledamot 2 år
c) Thomas Cronqvist valdes som ledamot och webbansvarig på 2 år
d) Christer Lindehoff som ledamot på 2 år
e) Ulla Sjöberg valdes som ledamot/sekreterare på 1 år.
f) Leif Jacobsson valdes till revisor på 1 år.
g) Kent Gustavsson valdes till valberedning på 1 år. Kent Gustavsson
är sammankallande. Val av ytterligare en valberedare bordlades.
§10. Inga motioner har inkommit
.
§11 Övriga frågor.
 Höstträffen blir 20-22 september, på Habo camping, mer information
kommer senare
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 Vårträffen 2020 blir på Ullareds Hembygdsgård 21-24 maj Anita o Leif
Jacobsson som träffvärdar, Inger o Janne Antman och Ulla o Morgan
Sjöberg hjälper till.
 Lennart berättade att namnskyltar med Adria-loggan skall tryckas upp med
förnamn till alla medlemmar har man en partner som skall vara med på
skylten så meddela oss namnet på båda via webben.
•

Arne nämnde att Erikssons i Kristinehamn och Stentorp skänker mycket
av vinsterna till våra lotterier.

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