
Protokoll från Föreningen Rallyklassikernas årsmöte den 2/10 
2021 i Örebro 
 

 Öppnande 

 Styrelsen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§1 Fastställande av röstlängd fick bero tills närvarolistan är fullständig och behov 
 av den föreligger. 

§2 Till mötesordförande valdes Thomas Avelin och till sekreterare för mötet Ove Fellin. 

§3 Till protokollsjusterare valdes Karl-Bertil Ling och till rösträknare Bengt Karlsson 

§4 Mötet beslutade att mötet var utlyst enligt stadgarna. 

§5 Föredragningslistan godkändes med tillägg ”fyllnadsval”  under punkt 12. 

§6 Styrelsen redogjorde för verksamhetsåren 2019 – 2020 och 2020 – 2021. Pandemin  
gjorde att fjolårets årsmöte ställdes in. Styrelsen informerade om Rallyklassikernas cup 
och dess upplägg om turbulensen i styrelsen med avhopp av två ordförande, Erik 
Uppsäll av personliga skäl och av Hans Avelin av hälsoskäl. Även sekreteraren ansåg sig 
inte kunna fortsätta i styrelsen vilket valberedningen fick reda på några veckor innan 
detta årsmöte. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

 Kassören redogjorde för årens resultat- och balansräkningar. Mötet fastställde 
resultatet till +14770,25 för räkenskapsåret 2019 – 2020 samt -4410,25 för 
räkenskapsåret 2020 – 2021. Behållningen vid räkenskapsårets 2020 – 2021 utgång var 
70129,61 kr. 

§7 Revisorn Torbjörn Jernberg redogjorde av sin granskning av räkenskaper och 
verksamhet. Han ansåg att föreningens ekonomi var god. Han hade synpunkter på att 
förra årsmötets beslut inte genomförts av t.ex. utredningen att introducera 
enhetsdäck i klassiska cupen och att justera så att medlemsantalet i föreningen 
överensstämmer med verkligheten.  

§8 Revisorn föreslog att mötet skulle besluta ge styrelsen ansvarsfrihet för de två 
räkenskapsåren. Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet. 

§9 Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad med 450 kr/medlem 550 kr/ familj (med 
familj menas personer inom samma hushåll). 

§10 Fastställande av verksamhetsplan och budget hade inte förberetts av styrelsen varför 
mötet diskuterade vad kommande styrelse skulle jobba med kommande år.  

 Karl-Bertil Ling anförde att styrelsen bör återgå till att ha 9 deltävlingar varav 2 får 
räknas bort. Pär Mikael Ekström föreslog att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett 
regelverk för klassiska cupen senast till den 31/12 2021 

 Jårs Damberg föreslog att årsmötet skall avslutas med en årsfest som det var förut.  

 Mötet beslutade enligt Pär Mikael Ekströms och Jårs Dambergs förslag. 



§11 Inkomna motioner hade enligt stadgarna kommit in för sent. Mötet beslutade att de 
punkter som motionerna innehåller skall beaktas i styrelsen arbete att ta fram och 
dokumentera ett nytt regelverk för Klassiska cupen. Se beslut enligt Pär Mikael 
Ekströms förslag §10. 

§12 a)Till ordförande för Föreningen Rallyklassikerna  på ett år valdes enligt 
valberedningens förslag Roland Appelskog. Beslutet var enhälligt. 

 b)Till styrelseledamöter föreslog valberedningen att å 2 år välja Benny Erixon och 
Torbjörn Jernberg. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 c)Fyllnadsval efter Marita Jacobsson valdes efter förslag från valberedningen Lennart 
Johansson på 1 år 

 d) Som suppleanter på 1 år valdes efter förslag från valberedningen Lotta Strand och 
Hans Åke Flink. 

 e) Som revisor valdes efter förslag från valberedningen Håkan Huggare Köping. 

 f) Som Valberedning föreslogs Bengt Karlsson Sven Stors och Hans Åke Söderkvist. 
Mötet beslutade att välja Bengt Karlsson och Hans Åke Söderkvist. Bengt Karlsson 
valdes som sammankallande i valberedningen. 

 g) Mötet beslutade att låta styrelsen avgöra vilka som skall åka på möten där 
föreningen skall vara representerade. 

§13 Inga övriga frågor togs upp. 

§14 Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat. 
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