Årsmötesprotokoll i Rallyklassikena
Tid: den 4 0ktober 2019 klockan 19.00
Plats: Brukshotellet Fagersta

Mötet öppnade

Ordförande förklarade 2019 års årsmöte öppnat.
1 § Fastställande av röstlängd,

62 st medlemmar är röst berättigade.
2 § Val av ordförande och sekreterare för mötet

Mötet utsåg Hans Avelin som Ordförande & Erik Uppsäll som sekreterare
3 § Val av protokolljusterare och rösträknare

Mötet utsåg Ola Axelsson som protokoll justerare och Ordföranden bedömde att mötets deltagande
medlemmar var noggrant avprickade mot medlemsförteckning.
4 § Fråga om mötet utlysts på ett korrekt sätt

Godkändes av mötesdeltagarna
5 § Fastställande av föredragningslista

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

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

Godkändes av mötesdeltagarna,
7 § Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

Revisorn rekommenderar årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2019.
8 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:

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

Årsmötet beslutade att bibehålla 2019 års avgifter för 2020.
10 § Fastställande av verksamhetsplan och budget 2018,

Verksamhetsplanen och budget för 2020 presenterades och kommer att, när den är fastställd,
publiceras på Rallyklassikernas hemsida samt Facebook sida.
11 § Behandling av styrelsens förslag och, i rätt tid, inkomna motioner

Motion 1: Dela Klass 9 i två klasser H2 & I i klasserna i två klasser, upp till 2 000 cc och över 2 001
cc .
Mötet bestämde att: Tillstyrka motionen att gälla under 2020 för och att efter säsongen utreda
resultatet av uppdelningen.
Motion 2: Att i Back & Sprintcupen tillåta att förare tävlar i olika klasser under 2020 och att kunna
tillgodoräkna sig alla poäng i total resultatet.
Mötet bestämde att: Inte tillstyrka motionen
Motion 3: Att under 2020 ha två olika cuper, en vinter cup med 3 deltävlingar och en sommar cup
med 6 tävlingar. Slut resultatet räknas inte ihop.
Mötet bestämde att: Inte tillstyrka motionen
Motion 4: Styrelsen föreslår att för 2020 minska antalet tävlingar till 7st , 2 vinter och 5
sommartävlingar.
Mötet bestämde att: Att tillstyrka motionen.
Motion 5: Att ersätta start & målpoäng med enbart 2 startpoäng med syfte att förenkla
administrationen.
Mötet bestämde att: inte tillstyrka motionen men att det under 2020 delas ut 1 start och 1
målpoäng.
Motion 6: Att inte dela ut dubbla poäng för vintertävlingarna
Mötet bestämde att: Att tillstyrka motionen.
Motion 7: Resultatet från alla tävlingar räknas in i slutresultatet, inga tävlingar räknas bort.
Mötet bestämde att: Att tillstyrka motionen.
12 § Val av ordförande och styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning

Till Ordförande på ett år valdes Erik Uppsäll, som ledamöter på ett år valdes Hans Avelin, och på två
år, Marita Bäckman Jakobsson & Ove Fellin. Årsmötet valde också 3 suppleanter på 1 år, Bosse
Rönnbäck, Lotta Strand och Hans-Åke Flink i den ordning som valberedningen presenterat.
Val av revisor, 1 år: Torbjörn Jernberg
Val till Valberedningen 1 år: Sven Stors, Ordförande och Bengt Karlsson, Ledamot
13 § Beslut av stadgeändringar

1.
2.
3.
4.

Föreningens hemort Västerås. Ändras till Köping
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår, ändras till 1.a september t.o.m. 31 augusti
Antalet revisorer 2st, ändras till 1 revisor.
Antalet styrelseledamöter 3st, ändras till 4 ledamöter förutom ordförande.

Mötet bestämde att rösta för förändringarna.
14 § Övriga frågor
Mötet uppdrog åt styrelsen att undersöka möjligheten att i tävlande med historiska bilar:
•
•

Att i allt tävlande inte tillåta noter
Att tävla med standarddäck i syfte att förbilliga tävlandet

14 § Mötet avslutas.

Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade 2019 års årsmöte.

Ola Axelsson

Erik Uppsäll

Justeringsman

Sekreterare

