
 

 

 

 

NORRLANDS MOTORHISTORIKER Ö-viks Sektionen 

 

Protokoll från årsmöte 2017-02-12 på Café UH 
 

 
§  1 Mötets öppnande 

 Vise orförande Lars Nylund hälsade de 70-tal närvarande medlemmarna välkomna och förklarade 
 mötet öppnat. 

 

§  2 Godkännande av kallelse till årsmöte 

 Kallelsen till mötet godkändes. 

 

§  3 Val av mötesfunktionärer: 

 -Till mötesordförande valdes Mats Grundström 

 -Till sekreterare valdes Lars Strand 

 -Till justeringsmän valdes Kenneth Nelson och Sören Wahlberg 

 

§  4 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 
 

§  5 Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen lästes och godkändes.  

 

§  6 Kassarapport/ ekonomi 
Kassarapporten lästes och en önskan om en mer detaljerad redovisning av intäkterna önskades. 

Rapporten godkändes. 

 

§  7 Revisionsberättelse 
Revisorerna hade tittat över räkenskaperna och hade inget att anmärka på i bokföringen. De 

rekommenderade mötet att ge styrelsens ansvarsfrihet för 2016. 
 

§  8 Beslut om ansvarsfrihet för 2016 

 Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2016 

 

§  9 Val av styrelseledamöter: 

 

 -ordförande  1 år 

 Till ordförande för ett år valdes Olov Wahlstedt 

 -ledamot 2 år 

 Till ledamot för två år valdes Arne Fahlen 

 -ledamot 2 år 
 Till ledamot för två år valdes Staffan Häggström 

 -ledamot 2 år 

 Till ledamot för två år valdes Niklas Nyström 

 -ledamot 2 år 

 Till ledamot för två år valdes Kent Lindberg 

 -suppleant 1 år 

 Till suppleant för ett år valdes Börje Näsman 

 -revisor. 2 år 

 Till revisor för två år valdes Claudia Häggström 

 -valberedning 1 år 

 Till valberedning för ett år valdes Gert-Inge Palmqvist och Roland Sjölander 

 

 

§ 10 Motioner 

 Inga motioner var inkomna. 



 

§ 11 Övriga frågor 

 

  

 

 Medlemmars åsikt om Friluftcentralen 
Styrelsen önskade medlemmarnas åsikt om Friluftcentralen som träffpunkt för vår verksamhet 

vad gäller miljön, plats för fordon, service osv.  

Det kom inga spontana åsikter på mötet men en uppmaning till medlemmarna att tala med 

styrelsen vad de tycker. 

 

 Bagageluckeloppis på FC 
Börje Näsman väckte frågan på uppmaning från FC:s styrelse om att anordna en 

bagageluckeloppis på FC med fordonsrelaterat tema. Den 20 maj var det datum som mötet 

föreslog för en sådan tillställning. 

 

 Örnstråket 
Örnstråksgeneral Niklas Nyström uppmanade medlemmar som gillar örnstråket att kontakta 

honom eller styrelsen om de kunde tänka sig att engagera sig i arrangerandet av rallyt. 

 

 

 

§ 12 Mötets avslutande 
Lars Nylund avslutade årsmötet och smörgåstårta serverades till mötesdeltagarna. Kvällen avslutades 

med att Bo Eriksson höll ett mycket intressant föredrag om bärgningen och pågående renovering av 

segelbåten Ester som byggdes 1901 av August Plym på Stockholms Båtbyggeri AB.  

 

 

 

 

 Lars Strand Mötessekreterare 

 

 
 

 

 Kenneth Nelson  Justerare Sören Wahlberg  Justerare 


