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Mellannorrlands Bilsportförbund

Protokoll fört vid Mellan
Norrlands Bilsportförbunds
årsmöte 2014-02-15 på
Lungre Motorstadion
Östersund

§ 1. Mötets öppnande.
MNB:s ordförande Örjan Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Lungre
Motorstadion och årsmötet. Särskilt välkommen till Thomas Jansson från Svenska
Bilsportförbundet.

§ 2. Upprop och fullmaktsgranskning.
Upprop och fullmaktsgranskning genomfördes. 12 klubbar och 27 deltagare. Justering av
antal röster enligt § 14 i MNB stadgar
Röstlängden fastställdes.

§ 3. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan genomgicks och fastställdes efter justering och komplettering. (Val av
styrelseledamöter).

§ 4. Mötets behöriga utlysande
Mötet utlyst på SBF:s hemsida och via mail, problem var att brev ej skickats ut 21 dagar före
utan endast 1 vecka före tillsammans med möteshandlingarna. Kan mötet ändå godkänna
utlysandet?
Årsmötet beslutade att bifalla.

§ 5. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Thomas Jansson som tackar för förtroendet att leda mötet.
Thomas inledde med att berätta att han faktiskt önskat att få delta i MNB årsmöte pga. hans
släktskap i regionen och minnen från starten på sin rallykarriär och då glädjen att komma till
MNB årsmötet.
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§ 6. Val sekreterare för möte
Till sekreterare för mötet valdes Lars-Erik Söderström

§ 7. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Ingvar Emilsson och Bengt Eriksson.

§ 8. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes efter några klargöranden
Förvaltningsberättelsen genomgicks.

§ 9. Behandling av revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs.
Årsmötet beslutade att godkänna revisions berättelsen

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013

§ 11. Behandling proposition från Förbundsstyrelsen
Thomas Jansson informerade kort om propositionen från Förbundsstyrelsen,
Årsmötet beslutade tillstyrka förslaget.

§ 12. Behandling av inkomna motioner till MNBF
12 Arbetsbeskrivning enligt förslag
Årsmötet beslutade att bifalla.

12.1 Motion Timrå MK och Sollefteå RRC Utökning till 2 st SGA Folkrace,
Årsmötet beslutade att bifalla.

12.2. Stuguns MK Motion om webbsida,
Arbete pågår

12.3. Stuguns MK Begränsning av antal uppdrag per person inom styrelsen.
Styrelsens kommentar, översyn på gång.

12.4. Stuguns MK Översyn av reglemente klass ekonom i
Frågan hänskjuts till nya utskottet.
Årsmötet beslutade att bifalla.
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12.5. Stuguns MK Förslag att årsmötet ska utse SGA. Det skulle i så fall innebära en
stadgeändring. Detta är en styrelsefråga.

12.6. Stuguns MK Motion om befattningsbeskrivning avseende SGA
Befattningsbeskrivning finns redan

12.7. Stuguns MK Protokoll och minnesanteckningar tillgängliga efter max en vecka.
Styrelsen kommenterar, skall vara justerade innan publicering. Mötesordförande fråga till
mötet om motion kan bifallas med de överenskomna justeringarna,
Årsmötet beslutade att bifalla.

12.8. Stuguns MK Stadgeändringsförslag utöka styrelse till 2 suppl.. Detta är en
stadgeändring och ska tas upp som en proposition vid nästa årsmöte 2015 .

12.9. Stuguns MK Styrelsen utskottens utveckling.
Hänskjuts till respektive utskott.

12.10. Stuguns MK Rallytävlingsarrangörer skall ha en marknadsansvarig vid varje
arrangemang, kommentarer: -behov att få utökat media PR engagemang från varje klubb.
Styrelsen positiv till motionen.

12.11 Motion från Örebro. Radiostyrdbilsport, m.fl. Motion till Förbundsmötet. Thomas
Jansson informerade om licenshantering och dess konsekvenser och att Förbundsstyrelsen
yrkar avslag på motionen.
Årsmötet beslutade att avslå.

§ 13. Fastställelse av klubbarnas avgifter till MNBF, medlemsavgifter
Förslag på avgiftslistan :oförrändrad 4:-/medlem dock minst 400:Utbildningstian förslås att höjas till 20 kronor
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 14 Val av ordförande för MNB tillika ordförande i MNB:s styrelse
Till ordförande för MNB tillika ordförande i MNB:s styrelse för en tid av ett(1) år föreslår
valberedningen omval av Örjan Eriksson,
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag..

§ 14a. Val av Styrelseledamöter
Val av ledamöter för en tid av två år, i tur att avgå Christer Bohlin och Jessica Lundgren
Valberednings förslag är Anna Söderström, Anna Hallams
Årsmötet valde Anna Söderström, Anna Hallams till ledamöter för en tid av två år.
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§ 14b. Val av 2 revisorer och en revisor suppleant för en tid av 1 år
Valberedningens förslag är revisor P-O Allenius och Torsten Danielsson samt suppleant
Lars Näsholm.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 15. Val av ordförande till valberedningen samt 1st ledamot för 1 år.
Förslag Pontus Sandell och Kurt Ehlin. Pontus Sandell sammankallande.
Mötet beslutade enligt förslaget.

§ 16.Val av ombud och suppleanter till SBF:s förbundsmöte.
Förslag till delegater hänsköts till styrelsen.
§ 17. Val av ombud vid DF-årsmöten
Förslag till delegater hänsköts till styrelsen.

§ 18. Dag och plats för SBF:s Förbundsårsmöte
Förbundsårsmöte. äger rum i Sundsvall söndagen den 13 april 2014

§ 19. Mötet avslutas och mötesordförande lämnar över till vald styrelseordförande som
tackar för förtroendet att få fortsätta ett år till.

Vid Protokollet

Mötesordförande

………………………………………………

…………………………………………..

Lars Erik Söderström

Thomas Jansson

Justeras

…………………………………………..

…………………………………………….

Bengt Eriksson

Ingvar Emilsson

