Protokoll för PTCCS årsmöte 2009-04-12 Gränna
1. Mötets öppnande
1. Håkan hälsar alla välkomna och öppnar stolt mötet med ett slag med klubbens
första riktiga ordförandeklubba.
2. Mötets stadgeenliga utlysning
1. Kallelse till mötet har utgått per mail till alla medlemmar samt varit anslaget på
hemsidan.
3. Upprättande av röstlängd
1. Närvarolist går runt där medlemmar skriver upp namn och medlemsnummer
2. Se bilaga 1 Namnlista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
1. Mötet beslutar utse sittande ordf. och sekr.
2. Ordf : Håkan Danielsson
3. Sekr. Kimmo Jää-Aro
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
1. Mats Brygård och Fredrik Johansson väljs att justera protokollet tillika räkna röster
vid behov.
6. Godkännande av dagordning inklusive anmälan av övriga frågor
1. Styrelsen anmäler en övrig fråga samt presentation av hemsidenkäten att lägga till
dagordningen
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultaträkning
1. Claes presenterar resultaträkningen och redogör för ekonomin i klubben.
2. Håkan presenterar verksamhetsberättelsen, se Bilaga 2 Verksamhetsberättelse
3. Hela årsredovisningen bilägges protokollet , se Bilaga 3 Årsredovisning
8. Revisorns yttrande
1. Claes läser upp revisorns yttrande i revisionsberättelsen. Bilägges protokollet. Se
Bilaga 4 Revisionsberättelse
2. Revisorn tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2008 års
räkenskapsår.
9. Styrelsens ansvarsfrihet
1. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet
2. Styrelsen tackar mötet
10. Behandling av, i rätt tid, inkomna motioner
1. Styrelsens förslag , angående ändring av valberedningens mandattid till 2 år.
Valberedningens ledamöter har förskjuten mandatperiod
1. Mötet beslutar bifalla styrelsens förslag
2. Sammanställning av Styrelseposter samt verksamhetsposter
1. Mötet beslutar bifalla styrelsens förslag
2. En sammanställning av arbetsuppgifter för styrelse och verksamhetsposter
bilägges protokollet se Bilaga 5 Styrelse och verksamhetsposter

11. Valberedningens yttrande
1. Roger presenterade valberedningens förslag
2. Förslag och beslut se nedan pkt 12-14
12. Val av styrelseledamöter.
1. Ordförande (väljs på 2 år)
1. Valberedningen föreslår Håkan Danielsson
2. Mötet beslutar bifalla förslaget.
2. RIKS-träffansvarig (väljs på 2 år)
1. Valberedningen föreslår Tommy Andersson
2. Mötet beslutar bifalla förslaget.
3. Övrig styrelseledamot (väljs på 1 år)
1. Valberedningen föreslår Johan Landberg
2. Mötet beslutar bifalla förslaget.
13. Val av suppleanter (väljs på 1 år )
1. Valberedningen föreslår Joakim Landberg och Bengt Molinder
2. Mötet beslutar bifalla förslaget
14. Val av revisorer (väljs på 1 år)
1. Valberedningen föreslår Michael Ehrenborg
2. Mötet beslutar att bifalla förslaget
15. Val av valberedning 2 personer
1. Mötet beslutar välja Roger Lind på 1 år
2. Mötet beslutar välja Michael Blidén på 2 år
16. Förslag till budget för kommande verksamhetsår
17. Övriga frågor
1. Styrelsen meddelar att dela ut priset Årets medlem 2008 till medlemmarna Bengt
och Gunilla Molinder, medlemsnummer 445 och Lennart och Irene Gunnarsson,
medlemsnummer 448. Motiveringen lyder :” För ett utmärkt arbete med träffen i
Pinnarp. Rundturer i ett mycket vackert landskap och väl valda stopp ut efter vägen
samt val av bra camping för boende. Helt enkelt tagit fram ett hållbart koncept för
hur våra träffar ska genomföras. ” Priset kommer i form av en plakett och ett fritt
medlemskap för året 2010.
2. Styrelsen vill även tacka för de svar som inkommit i de enkät på hemsidan som
legat ute under mars månad. Vi hoppas göra klubben ännu bättre. En
sammanfattning av svaren och förklaringar finns i Bilaga 6 Enkäten
18. Mötets avslutning
1. Håkan tackar alla närvarande och avslutar mötet med ett slag med klubban

Sekreterare justeras av
Kimmo Jää-Aro Mats Brygård
Fredrik Johansson

