PTCCS Årsmöte 2008 Norberg

Rickard Plato hälsar välkommen, presenterar styrelsen och valberedningen.

1. Rickard öppnar mötet
2. Mötets stadgeenliga utlysning har gått ut per mail samt varit anslaget på
hemsidan.
3. Mötet fastställer röstlängd till 15 röstberättigade medlemmar av 22
mötesdeltagare.
4. Mötet väljer Rickard och Kimmo till mötets ordförande respektive sekreterare.
5. Joakim och Bengt väljs till justeringspersoner tillika rösträknare
6. Den föreslagna dagordningen fastställs och godkänns.
7. Styrelsen presenterar en muntlig verksamhetsberättelse i korthet följande:
a. Påskräffen samlade ca 22 deltagare.. Upplägget för träffen följde
tidigare påskträffar. Träffen hade tyvärr lite dåligt väder vilket kan ha
påverkat deltagarantalet.
b. Kålmårdensträffen där Chryslerklubben bjudit in PTCCS, besöktes av
12st PTar . En god uppslutning från klubbmedlemmar på denna träff
där några även fick priser.
c. Malmöträffen besöktes av 46 st bilar varav ca 20 tyska från 2 PTklubbar från Berlin. Deltagarna hade tur med regnskurarna som uteblev
under utomhusaktiviteterna. En lyckad helg med rejäla skyfall under
cruisingen.
d. Till årsmötet i Örebro, med äventyrsbad och lite cruising samt
årsmötet i Vattentornet, kom 14 st. bilar. Den samlade åsikten var att
Gustavsviks camping var opersonlig med trist personal och att träffar i
Örebrotrakten inte kommer att hållas där .
e. Resultat och balansräkning för 2007 bifogas protokollet. Bil. 1
f. Styrelsemöten har hållits varje månad i chatrum på nätet och 1 IRL
möte .
8. Revisorn revisionsberättelse bifogas. Bil. 2
9. Styrelsens ansvarsfrihet beviljas av mötet.
10. Inkomna motioner

a. Förslag att flytta årsmötet till våren, för att bättre stämma överens med
verksamheten . Förslaget bifalles, och för 2009 blir årsmötet under
påskträffen.
11. Valberedningens yttrande och förslag till följande poster.
a. Kassör: Claes Björk
b. Sekreterare: Kimmo Jää-Aro
c. Tillförordnad ordförande: Rikard Plato
d. Tillförordnad RIKS-träffsansvarig: Tommy Andersson
e. Övriga styrelse ledamöter: Håkan Danielsson och Johan Landberg.
f. Suppleanter: Bengt Molinder och Joakim Landberg
g. Revisor: Michael Ehrenborg

12. Mötet bifaller enligt valberedningens förslag till styrelseledamöter
13. Mötet bifaller enligt valberedningens förslag till suppleanter
14. Mötet bifaller enligt valberedningens förslag till revisor
15. Mötet beslutar att sittande valberedning fortsätter för 2009
a. Valberedning Teppo och Roger
16. Fastställande av årsavgift .
a. Efter diskussion av styrelsens förslag beslutar mötet att höja
årsavgiften med 50 kr till 250 kr.
17. Förslag till budget för kommande verksamhetsår bifogas med en revidering av
årsavgiften. Bil 3
18. Rickard avslutar mötet

Sekreterare

justeras

Kimmo Jää-Aro

Joakim Landberg

Bengt Molinder
Övriga frågor

Efter mötet tas övriga frågor upp där förslag och ändringar kan tas upp av
medlemmar.
1. PTCCS visitkort: Tryckta visitkort att sätta på vindrutor och dela ut till
blivande medlemmar finns att få hos styrelseledamöter. Delades ut till dem
som ville ha
2. Fler medhjälpare sökes. För att fördela arbetsbördan på flera, samt att få in
mer kunskap och kontakter.
3. Problem att nå alla medlemmar pga icke fungerande eller avsaknad av
mailadress.
4. Fråga kom upp om klubbmonter att ha på utställningar och träffar.
a. Resulterade i bildande av en montergrupp att ta fram förslag på
montrar.
b. Gruppen består av :
i. Dick Nystedt

(sammankallande)

ii. Roger Lind
iii. Tommy Andersson
iv. Jonas Eriksson
v. Saija Merio
vi. Mats Holm
5. Gåvor från klubben till arrangörer och besökande klubbar osv. i form av
tackkort, bilplakett eller liknande
a. Johan Landberg undersöker alternativ och kostnad.
6. Vimpel att sätta på antenn. Kan kanske också ges som present.
a. Kopplas ihop med pkt 5
7. Förslag till träffar.
a. Bengt och Gunilla Molinder har scoutat en camping på sina turer i
Sverige. Klubben ser med förväntning fram mot fler detaljer.
8. Integritet på nätet:
a. Diskussion om vad som ska vara öppet och vad som ska finnas bakom
lösenord
b. Inga reg nr eller efternamn, telnr ska finnas öppet på hemsidan

