
Veteranmotorklubben Ydre

Protokoll årsmöte 21/7 2021

      1. Ordförande Håkan Lindgren hälsar närvarande, drygt 20 medlemmar 
välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

2. Parentation: en tyst minut för Birger i Bräng/Karlsson, Bertil Adeling 
samt Göran Gustavsson.

3. Val av ordförande för mötet valdes Håkan Lindgren

4. Val av sekreterare för mötet valdes Susanne Landelius.

5. Att justera årsmötets protokoll valdes Alf Thorebring samt Algot 
Thorebring.

6. Mötets behöriga utlysande: Veteranmotorklubbens hemsida samt 
Facebook. Mötet finner att årsmötet är utlyst i behörig ordning.

7. Föreliggande förslaget till dagordning fastställes.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse läses upp och godkändes.

9. Kassarapporten läses upp och godkändes.

10.Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

11.Mötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

12.Val av styrelse, ordinarie ledamöter i tur att avgå
Jan- Erik Johansson
Håkan Lindgren
Ove Sundeborn
Anders Gunnar

Valberedningen föreslår omval på två år av samtliga utom Jan-Erik 
Johansson som avsagt sig omval. Här föreslår nyval av Fredrik Fridlund.
I styrelsen kvarstår ytterligare ett år: 
Susanne Landelius
Viktor Gustavsson
Algot Thorebring
David Karlsson



Suppleanter: Weine Johnsson samt Mats Thorebring.

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

13. Val av revisorer två ordinarie samt två ersättare, valberedningen föreslår
omval av: 
Stig Sundquist med ersättare Lars Andre
Per Åberg med ersättare Gösta Gustavsson
Mötet beslutar efter valberedningens förslag.

14.Val av valberedning där mötet beslutar att:
Hugo Andersson, Alf Eriksson omvals samt ytterligare en person skall 
ingå i Valberedningen.

15. Mötet fastställer att årsavgiften 2022 höjs till 200:-

16. Mötet fastställer att aktiviteterna 2021 anpassas efter 
Coronarestriktionerna.

17. Medlemmarna uppmanas att stå som värdar på Veteranmotor museet.

18. Övriga frågor: 
Dragningen av Traktor lotteriet kommer att ske uppe på Ukreda 
Lördagen den 7/8 14.00.
Entré avgiften kommer att kvarstå 2022 40:-
Vid guidning kommer en avgift av 50:- per person att tas ut.
Säsongavslutning med10-års och 20 års jubileum kommer att bli den 
4/9. 
Förslag på aktiviteter som grillning och musik underhållning. Håkan tar 
kontakt med olika musiker, Susanne och Marie kommer att baka. 

19.Ordförande tackar för aktivt deltagande och förklarar mötet avslutat. 
Efter mötet bjöds det på grillat, kaffe och kaka. 

Dag som ovan:
Sekreterare Ordförande

…........................ …........................
Susanne Landelius Håkan Lindgren
Justeras Justeras

…........................ …........................
Alf Thorebrin Algot Thorebring



     

    


