
Årsmöte Hinckley Skåne lördagen den 12 mars 2011 
 

Dagordning: 

 

1.  Mötets öppnande. Ordf. Lennart Johannesson hälsade alla välkomna. 
Komna medlemmar tackade för det! 

2.  Dagordningens godkännande och justering av röstlängd. Mötet    
godkände dagordningen och 21 medlemmar räknades in som närvarande och 
med rösträtt. 

3.  Val av mötets ordförande. Mötet valde Lennart Johannesson. 

4.  Val av mötets sekreterare. Mötet valde Mats Espersson. 

5.  Val av justeringsman tillika rösträknare. Valet föll på Rolf Nilsson. 

6.  Kassaredovisning. Rolf Nilsson redogjorde för klubbens kassatransaktioner, 
-vinst och –behållning för 2010.. Det ser gott ut med drygt 3 300 kr i kassan. 

7.  Verksamhetsberättelse 2010. Lennart redogjorde för alla aktiviteter som 
varit (och inte blev av) under 2010. Ganska bra uppslutning vid vackert väder 
– lite tunnare vid sämre… 

8.  Ansvarsfrihet för styrelsen? Mötet röstade ja! Vi tackar och bugar! 

9.  Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. Tja, inga… 

10.  Val av ordförande på 2 år. Lennart Johannesson, enhälligt. 

11.  Val av sekreterare på 2 år. Mats Espersson, motvilligt (han har ju flyttat norr 
om Åsen). 

12.  Val av 2 ledamöter på 1 år. Ulf Melin och Bosse Andersson (Welcome 
back!). 

13. Fastställande av medlemsavgift 2011. Ingen inflation här inte – 50 kr! 

14. Övriga frågor, aktiviteter 2011 etc. Regalia diskuterades och Jonas 
förevisade t-shirts och sweatshirts i olika kulörer. Beställningar kommer att 
kunna läggas vid två eller tre tillfällen per år via hemsidan. Annat som var på 
tapeten: Vårkicken 21 maj (kolla på www.kickatungt.se), Britannia-rallyt (2:a 
helgen i augusti), Lille Mats rally (långfredag), en heldags speedway i Malmö 
med Dick, nya hemsidan (statistik – många ryssar o amerikaner besöker vår 
sida), Lagarallyt 30 april – svalt intresse, norr om Åsen ju… Sist, men inte 
minst, ett nytt ställe att fika på: Lucy’s Café & Bar i Löddeköpinge (öppnar 3 
maj). 

15. Avslutning. Som vanligt på Lisa´s Café med goa mackor och kaffe! 

 

 

 

Vid protokollet: Mats Espersson  Justeras: Rolf Nilsson 


