Konstituerande styrelsemöte i Föreningen Rallyklassikerna
Tid: 1 november 2018 kl 19.00 via telefon.
Närvarande:
Erik Uppsäll, ordförande
Ragnar Glav
Lotta Strand
Bosse Rönnbäck
Göran Hedefalk, mötessekreterare
1§ Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
2§ Konstituering av styrelsen och inval av ny ledamot enligt delegation av årsmötet 2018
Invaldes Lotta Strand till styrelseledamot med ansvar för medlemsregistret
Övriga poster fördelas enligt följande:
Vise ordförande och tävlingssamordnare: Ragnar Glav
Ansvarig för Sprint- och backcuperna: Bosse Rönnbäck
Kassör och sekreterare: Göran Hedefalk
3§ Fullmakter att teckna firma
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig
4§ Föreningens adress
Styrelsen beslutade att föreningens adress snarast blir: c/o Göran Hedefalk, Aspdungevägen
22, 74340 Storvreta, telefon: 0708216038
3§ Övriga frågor
Hemsidans aktualitet diskuterades
Planerna för 2019 års cuptävlingar diskuterades
Bosse Rönnbäck redovisade planerna för 2019 års Sprint- och Backcuper
4§ Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat
Vid protokollet

Göran Hedefalk

Årsmötesprotokoll i Rallyklassikerna
Tid: den 26 0ktober 2018 klockan 20.00
Plats: Torpa Gård Konferens & Event, Borensberg
1 § Mötet öppnade

Ordförande förklarade 2018 års årsmöte öppnat.
2 § Fastställande av röstlängd, 32 st medlemmar är röst berättigade.
3 § Val av ordförande och sekreterare för mötet

Mötet utsåg Göran Hedefalk som Ordförande & Erik Uppsäll som sekreterare
4 § Val av protokolljusterare och rösträknare

Mötet utsåg Sven Stors och Jårs Damberg
5 § Fråga om mötet utlysts på ett korrekt sätt

Godkändes av mötesdeltagarna
6 § Fastställande av föredragningslista

Godkändes av mötesdeltagarna
7 § a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Godkändes av mötesdeltagarna
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

Godkändes av mötesdeltagarna,
8 § Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

Revisorerna rekommenderar årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2018.
9 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsåret.
10 § Fastställande av medlemsavgifter

Årsmötet beslutade att bibehålla 2018 års avgifter för 2019.
11 § Fastställande av verksamhetsplan och budget 2018,

Preliminär tävlingskalender för 2019 presenterades och kommer att, när den är fastställd,
publiceras på Rallyklassikernas hemsida samt Facebook sida.

12 § Behandling av styrelsens förslag och, i rätt tid, inkomna motioner

Motion: Dela Klass 9 i två klasser H2 & I i klasserna i två klasser, upp till 2 000 cc och över 2 001 cc
Styrelsen hade vid sitt senaste möte rekommenderat årsmötet att godkänna motionen men efter
diskussion röstade årsmötet genom handuppräckning.
Mötet bestämde att: Avslå motionen
13 § Val av ordförande och styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Till Ordförande på ett år valdes Erik Uppsäll, som ledamöter på två år valdes Göran Hedefalk och
Ragnar Glav. Valberedningen utökades med en person till två personer, Bengt Karlsson tillsammans
med Ordförande Sven Stors. Styrelsen fick också uppdraget att utöka styrelsen med en ledamot så
fort som möjligt.

14 § Övrigt
Hedersmedlemmar, Styrelsen föreslog tre personer som hedersmedlemmar:





Nils Bergquist
Thomas Johansson
Bengt Jonsson
Kjell Rönne

Årsmötet biföll styrelsens förslag.

Peo Flogners vandringspris överlämnades till Rallyklassikerna för att bli ett nytt vandringspris i
klass 3 med syfte att minnas hans många års segrar inom Rallyklassikernas tävlingar.
15 § Mötet avslutas.

Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade 2018 års årsmöte.

Sven Stors

Erik Uppsäll

Justeringsman

Sekreterare

