
                                            Veteranmotorklubben Ydre
Protokoll fört vid årsmöte 

            Asby Alpina 2020-03-13

1. Ordförande Håkan Lindgren hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade 
årsmötet öppnat.

2. Parentation hölls över Sven-Inge Karlsson samt Jacob Sander.

3. Till ordförande för mötet valdes Håkan Lindgren.

4. Till sekreterare för mötet valdes Susanne Landelius.

5. Gunnar Arvidsson samt Oscar Thorebring valdes till justeringsmän att jämte 
ordförande justera protokollet.

6. Tillkännagivandet av årsmötet med personlig kallelse till alla medlemmar 
godkändes.

7. Dagordningen för årsmötet godkändes.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.

9. Bokslutet för 2019 redovisades och godkändes.

10. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

11. Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet..

12.  Val av styrelse:
Ordinarie ledamöter i tur att avgå ur styrelsen.
Valberedningsförslag:
Jan-Erik Johansson omval på ett år.
Susanne Landelius, Viktor Gustafsson omval på två år.
Algot Thorebring, David Karlsson nyval på två år .
Suppleanter att avgå ur styrelsen.
Mats Tornering omval på två år.
Weine Jonsson omval på ett år.
I styrelsen kvarstår på ett år.
Anders Gunnar, Håkan Lindgren samt Ove Sundeborn.

13. Val av revisorer samt två ersättare:
Stig Sundquist med ersättare Lars Andre.
Per Åberg med ersättare Gösta Gustavsson.

14. Valberedningen har detta år bestått av Alf Eriksson, David Karlsson. Årsmötet 
föreslog omval på Alf Eriksson samt valde in Hugo Andersson.

15. Mötet fastställde årsavgiften för 2020 till 150 kronor.



16. Förslag till program för 2020 fastställdes.

17.  Övriga frågor:
Håkan Lindgren informerar om bussutflykten till Linköpings flygvapenmuseum/
Odalmannens museum i Valla. Vi har chaufförer men ej buss i
dagsläget. Håkan informerar även om var vi står i dagsläget angående nya
marken. Kommunen och Dreber granskar arrendet och svar kommer inom kort.
Veteranmotorklubben har fått ett timmerhus,som står i Jonsbo, som skulle passa 
bra som smedja. Håkan informerar om ett kommande projekt där det behövs 
frivilliga som vill hjälpa till att bygga upp en scen som eventuellt kommer att 
invigas på Hönsbytardagen.

18. Ordförande tackade för ett aktivt deltagande samt förklarade mötet avslutat.
Veteranmotorklubben tackade Alf Thorebring med en bukett blommor. Alf 
avslutar sin tid i styrelsen efter många år men kommer som vanligt att vara på 
plats på onsdagarna och hålla verksamheten igång.

Mötet avslutades med att Kalle Bäck, professor i historia och författare, delade 
med sig av historien om Gustava Nilsdotter född på Trehörna Säteri. Fantastisk 
berättelse.Efter detta bjöds på Smörgås, bulle och kaka samt dryck. Lotterier 
samt dragningen av tio stycken betalade medlemsavgifter som fick varsin traktor
lott.

Dag som ovan:

Sekreterare Ordförande
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     Justeras
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