Norsjö 2018.11.15

Norsjö Motorsällskap

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE 2018
Tisdagen den 13 november.
I Miniracing-lokalen.
§ 1.
Ordförande Ola Lundmark hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade
årsmötet öppnat.
§ 2.
Mötets utlysning godkändes. Muntlig information via styrelsemedlemmar och
aﬃscher på butiker 2 veckor före mötet. Info på Facebook.
§ 3.
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 4.
Till ordförande för årsmötet valdes Ola Lundmark.
§ 5.
Till sekreterare för årsmötet valdes Tobias Hansson.
§ 6.
Till justeringsmän valdes Tomas Dahlberg och Per Grahn, plus ordförande Ola
Lundmak.
§ 7.
Årsberättelsen för 2017-2018 gicks igenom och godkändes.
§ 8.
Kassarapporten för 2017-18 redovisades och godkändes.
Revisionsberättelsen redovisades av Revisor Rolf Haraldsson.
§ 9.
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017-18 års
verksamhet.

§ 10.
Till styrelse och för 2017-18 valdes följande medlemmar.
Styrelseledamöterna valdes för antal år enl nedan:
Billy Lidén
2 år
Roger Westerlund
1 år
Sören Bergström
1 år
Kristoﬀer Hugosson
2 år
Filip Forsberg
2 år
Liz Alm
2 år
Per Grahn
1 år
Tobias Hansson
2 år
§ 11
Till ordförande för 2018-19 valdes Ola Lundmark.
§ 12.
Till revisorer för 2018-19 valdes Peter Falk och Per Persson
§ 13.
Till Firmatecknare för 2018-19 valdes: Ordförande Ola Lundmark och Kassör
som utses vid konstituerande möte. Dessa kan teckna klubben var för sig.
§ 14.
Val till sektioner m.m enligt bifogade uppställning.
§ 15.
Beslutades att priserna på medlemskorten för 2019-20 blir 100 kr för enskild
medlem och 200 för familj. Oförändrat från senaste året.
§ 16.
Skoterleds-märket kostar 150 kr. Då ingår även en inplastad skoterleds-karta.
§ 17.
Till klubbens ombud på ÖNBF:s årsmöte som hålls i Piteå 17 februari valdes
Rolf Haraldsson och Per Persson
§ 18.
Till Klubbens ombud på SVEMO Övre Norra:s årsmöte valdesTomas Dahlberg
och Martha Dahlberg.
§ 19.
Tomas M tog i samband med den ekonomisk redogörelsen upp vad som är
tanken med att ha en så enormt stor Kassa-behållning som klubben har just
nu. Risk kan enligt honom finnas för extern revision. Per P fick i uppdrag att
undersöka vad det kan finnas för problem med en stor kassa-behållning.
Frågan om vad tanken är att använda pengarna till var svårare att svara på.

§ 20.
Tomas M informerade kring de arbeten som utförts på Norsjö Motorstadion.
Området framförallt inne i den gamla Folkrace-banan hade börjat växa igen. Så
där har det gjorts en avtäckning och mycket av växtligheten har grävts ner.
Från de felaktiga sandfållor som gjordes i samband med de sista tävlingarna
grävdes upp och största delen av sanden har tagits tillvara i högar. Kan
användas om banan ska byggas för Folkrace. En del farliga och icke
reglementsenliga räcken och murar har flyttats. Själva banan ”grusdelen” har
gjorts så gott det gick med högsta delen av ”vägen” i mitten av vägbanan.
(Bombering som på vanliga vägar.) Banan var lämnad mera som ett dike efter
senaste aktiviteterna.
Tanken är att ge möjligheter för tränings-körning under vintern istället för på
sjöisar. Nu är banan någotsånär enkel att vattna med Lastbilar och ploga med
normala plogbilar och andra snöröjnings-maskiner.
§ 21.
Peder C informerade om planerna på att arrangera en Burkarcups-tävling i
Norsjö den kommande vintern. Många på mötet lät intresserade av
arrangemanget och dessutom att vara med och hjälpa till.
§ 22.
Eftersom årsmötet var välbesökt och hölls i en positiv anda så kom ett förslag
om att klubben borde kalla till fler medlems-möten. Där arrangemangs-ideer
m.m. skulle kunna avhandlas.
§ 23.
Frågan om hur information om evenemang, möten ska spridas till
medlemmarna togs upp. Det finns så många olika sätt numera. Sms-grupper,
Facebook m.m. Och möjligheterna med en egen fungerande hemsida skulle
också kunna bli ett lyft för klubben.
§ 24.
Beslutades att nästa möte blir den: Tisdag 20.11 19.oo.
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