
Protokoll fört vid årsmöte för Veteranmotorklubben Ydre

den 18 mars 201,6 i Rydsnäs.

§1 Mötet öppnades av Håkan Lindgren. Därefter hölls parentation.

§2 Till ordförande för mötet valdes Håkan Lindgren.

§3 Till sekreterare för mötet valdes Annica Sander.

§4 Till justeringsmän valdes Bengt-Olof Karlsson och Curt Arvidsson.

§5 Mötets behöriga utlysande godkändes.

§6 Dagordningen godkändes.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs.

§B Håkan Lindgren läste Revisionsberättelsen och den godkändes.

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

v §10 Till styrelseledamot omvaldes på wå år fan-Erik Johansson, Weine Jonsson
och Curt Arvidsson. Susanne Landelius och Mats Torebring väljs som

suppleanter.

§11 Till revisorer på 1år omvaldes Per Åberg och Stig Sundqvist med

Hans-Göran Saldner och Mats Lindgren som suppleanter.

§12 Till valberedare valdes Alf Eriksson, Viktor Gustafsson och David Karlsson

[ny).

§13 Årsavgifte n för 2017 fastställdes till 150:-

'j' tr



§14

§1s

§16

§17

§18

Styrelsens förslag till aktiviteter för året accepterades. Se separat blad.

Håkan vädjar om hjälp på Hönsbytardagen med allt från placering av hönor

till kaffeservering o hamburgergrillning'

Fler kepsar och t-shirts med tryck efterfrågas och är beställt.

Kommunen gör en detaljplan och skissar på en stor yta med skog och plats

för kolning, inhägnad skrotgård, sågverk, smedja, takpannefabrik,

äventyrspark och en lika stor mus6ebyggnad till. Tor Svae, som ritat

Junibacken, gör ett förslag med ex. nergrävda traktorer som barnen kan leka

på i parken. Ansökan om pengar är gjord. Vi hoppas på det bästa.

Ordförande drog klubban i bordet och avslutade mötet.

Kvällen fortsatte med gott fika på övervåningen av Bygdegården, lotteriförsäljning och

dragning med fina vinster såklart. En Visning av bilder sattes så småningom igång av

Conny Larsson från Eksjö. "Från Kungens Kurva till Värmlands bilkyrkogård" kallades

bildserien med foton på fordon samt bensinmackar och annat trevligt längs vägen.

Vid protokollet

Annica Sander

fusteras

År

Bengt-Olof Karlsson Curt Arvidsson


