Årsmöte Mera Lera MTB 2009-02-02.
1. Mera Leras ordförande Lars Eriksson hälsade deltagarna välkomna till årsmötet
2009. Möteslokal denna gång var Vidingsjömotionscentrums café.
2. Fastställande av röstlängd.
Alla deltagare hade giltig rösträtt.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet valde Lars Eriksson till ordförande och Christer Högman till mötets
sekreterare.
4. Val av protokolljusterare samt rösträknare.
Mötet valde Johnny Lindahl till rösträknare och Filip Kronhed till justerare.
5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Inga invändningar anfördes på det sätt mötet utlyst genom e-post samt annons i
lokalpressen.
6. Fastställande av föredragningslista.
Mötets deltagare biföll föreslagen föredragningslista.
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Dag Helstad gjorde en kort resumé över vad föreningen har gjort under 2008 i
form av utflykter arrangemang samt underhållsarbeten.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Per Nobrant presenterade Mera Leras ekonomi för räkenskapsåret 2008 vilken
visade på ett plusresultat.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.
Förra årsmötet valde inte några revisorer, varvid ingen rapportering kunde ske på
årsmötet.
9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Medlemmarna gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året trots avsaknaden
av revisorernas berättelse.

10. Fastställande av klubbens stadgar.
Ordföranden presenterade de omarbetade stadgarna för mötet. Förslaget
godkändes av mötets deltagare.
11. Fastställande av medlemsavgifter.
Medlemsavgifterna kommer att ligga kvar på dagens 300 kronor per person, 500
kronor för familj samt 150 kronor för ungdom under 18 år.
12. Fastställande av verksamhetsplan.
Ordföranden presenterade Mera Lera MTB:s verksamhetsplan för mötet.
Verksamhetsplanen bifölls av mötesdeltagarna.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
En motion angående klubbens nyhetsbrev och styrelseprotokoll behandlades.

14. Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år Förslag Lars Eriksson.
Lars Eriksson valdes till föreningens ordförande.
b) Val av ledamöter för en tid av 2 år förslag Dag Helstad Dick Vizins.
Dag Helstad och Dick Vizins valdes till ledamöter för 2 år.
c) Val av suppleant för en tid av 1 år förslag Robert Pettersson.
Robert Pettersson valdes till suppleant för 1 år.
d) Val av revisor för en tid av 1 år.
Tobias Engström valdes till revisor för 1 år.
e) Val av valberedning för en tid av 1 år.
Henrik Carlberg och Ingvar Wihlborg valdes till valberedning för 1 år.
Sammankallande är Henrik Carlberg.
15. Övriga frågor.
a) Ungdomsträning.
Dick Vizins är sammankallande för ungdomsträningen och ansvarar för att
samla eventuella ungdomstränare till upptaktsmöte. Samtalet med
Friluftsfrämjandets förra tränare måste intensifieras. Undersöka om man
eventuellt kan ha någon form av samarbete med skidklubbarna i närområdet
för ledarutbyte.
b) Hemsidan och nyhetsbreven.
Som svar på den enda motionen som skickats till styrelsen informerades
medlemmarna om att en ny hemsida snart skulle lanseras. I och med detta så
försvinner nyhetsbreven i sin nuvarande form.
c) Utflykter.
Styrelsen meddelade att de inte kommer att arrangera några utflykter under
året då det har visats dåligt intresse från medlemmarnas sida. Enskilda
medlemmar som vill arrangera utflykter för klubbens medlemmar är välkomna
att göra det. Klubben kommer i dessa fall att sponsrar med maten.

Protokollet godkännes.
Ordförande Lars Eriksson

Sekreterare Christer Högman

Justeringsman Filip Kronhed

