
Årsmöte Hinckley Skåne lördagen den 17 mars 2012 

Dagordning: 

 

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

2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning. Jajamen! 

3. Dagordningens godkännande. Mötet godkände dagordningen. 

4. Justering av röstlängd. 20 medlemmar räknades in som närvarande och  
med rösträtt. Monica Jönsson valdes som justeringsman till dagens protokoll. 

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

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

7. Kassaredovisning. Rolf Nilsson redogjorde för klubbens kassatransaktioner, 
-förlust och –behållning för 2011. Det ser gott ut med ca 1000 kr i kassan. 
Årets förlust härrör från inköp av ”skattemärken”, att delas ut vid betald 
medlemsavgift. Vi har haft trettio betalande medlemmar och som vanligt fyra 
hedersmedlemmar under 2011. 

8. Verksamhetsberättelse 2012. Lennart redogjorde för alla aktiviteter som varit 
under 2012. Ganska bra uppslutning vid vackert väder – lite tunnare vid 
sämre… Pushade också för Britannia-rallyt. 

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

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

11. Val av kassör på 2 år. Rolf Nilsson, igen! 

12. Val av två ledamöter på 1 år. Ulf Melin och Bosse Andersson, igen! 

13. Fastställande av medlemsavgift 2012. Ingen inflation i år heller  – 50 kr! 

14. Övriga frågor, aktiviteter 2012 etc.  Regalia-lagret kommer att redovisas på 
hemsidan. Tydligen bara mindre storlekar kvar nu. // De medlemmar som inte 
betalt årets medlemsavgift ungefär till halvårsskiftena kommer att strykas från 
medlemslistan. // Fortsättningsvis kommer bara betalande medlemmar att få 
tillsänt sig blänkare om kommande aktiviteter. Icke betalande medlemmar får 
ett mail med förfrågan om huruvida intresse fortfarande finnes. // Vårkicken 
2012 togs upp: 12 maj. Start hos Smén på Skramlan // Lulu, fd ”Kom-i-Luckan” 
har bjudit in oss på lunch på Kristi Himmelfärd till sitt nya ställe: Autoseum i 
Simrishamn. // MatsE informerade om TTCS vårträff. // Leksaksmuséum i 
Eslöv, något att besöka? // Info om Hinckley Skåne på Fäjsbuck. // Britannia-
rallyt 2012 blir 10-12 augusti i Borlänge. // 21 april Triumph Roadshow hos 
Triumph Center i Landskrona. // Nytt meeting med Triumph-klubben i Kph? // 
Någon/några intresserade av en helgtur norr om Åsen (läs: i Norrland)? 
Kanske i aug/sep. 

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

 

Vid protokollet: Mats Espersson  Justeras: Monica Jönsson 


