
Protokoll från årsmöte för Classic Chevrolet Wing Club 2008-03-29 
 
 
 

1. Justering av röstlängd/medlemslista  
Röstlängd med närvarande medlemmar bifogas. (bilaga1) 
 

2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning 
Ja. Det beslutades att för att spara pengar kommer alla som har en mailadress 
att få kallelsen via mail, övriga via papperspost. 
 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Mötesordförande: Gert Höglund, sekreterare: Lena Netterlöv. 
 

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
Anders Elvekärr, Lars-Erik Källström 
 

5. Genomgång och godkännande av förra årets mötesprotokoll 
Då detta är klubbens första årsmöte har vi inget protokoll att gå igenom. 
 

6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse. 
Styrelsen har inte skrivit någon verksamhetsberättelse då vi inte haft så 
mycket aktiviteter första året. 
 

7. Genomgång av revisorernas berättelse 
Vi har inte haft någon revisor under 2007. 
 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning  
Resultat- och balansräkningen gicks igenom och godkändes. (bilaga 2) 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 

10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 
Inga förslag eller motioner har inkommit till årsmötet. 
 

11. Val av styrelseledamöter 
Dessa personer har valts till styrelseledamöter för 2008: 
 
Ordförande: Gert Höglund 
Sekreterare/webmaster: Lena Netterlöv 
Kassör: Ewa Höglund 
Ledamot: Sten-Åke Wetterström 
Ledamot: Lars-Erik Källström 
Ledamot: Marianne Arvesen 
 
Övriga ansvarsposter i föreningen: 
Redaktör/PR-ansvarig: Stefan Appelgren 
 



12. Val av revisorer 
Ordinarie revisor: Anki Källström. 
Suppleant: Susanna Ståhlenberg 
 

13. Val av ledamöter i valberedning 
Sammankallande: Anders Elvekärr 
Ledamot: Åke Ryman 
 

14. Fastställande av medlemsavgift samt budget för kommande 
verksamhetsår 
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2008 ska vara 250 kr per person. 
Interrimsstyrelsen har inte gjort någon budget för 2008, det beslutades på 
årsmötet att nya styrelsen ska inkomma med en sådan. (bilaga 3) 
 

15. Fastställande av klubbstadgar 
De stadgar som interrimsstyrelsen tagit fram godkändes av årsmötet efter en 
ändring i punkt 6: årsmötet ska hållas årligen före utgången av juli månad (så 
vi kan ha årsmötet på t ex Power Meet och ta med oss bilarna), samt punkt 9: 
Klubbens firma samt bankkonton tecknas av ordföranden och kassör. 
  

16. Övriga frågor 
Flaggan:  
Då flaggan vi har var väldigt dyr (4.689 kr) beslutade vi att inte köpa in fler 
flaggor utan i stället satsa på banderoller som är betydligt billigare. Flaggan 
kommer att sättas upp på Power Meet i Västerås och i Rättvik. På övriga 
träffar använder vi banderoller. 
 
Träffansvariga: 
Träffgeneral/samordnare: Nalle Rönnlund 
Träffansvarig Power Meet, Västerås: Gert Höglund 
Träffansvarig Rättvik: Kalle Jansson 
Träffansvarig Norge: Marianne Arvesen 
Träffansvarig Stockholm Cruising: Lars-Erik Källström 
 
De som är träffansvariga kommer att få material från klubben att dela ut till 
intresserade. Det klubbmaterial vi har i nuläget är vykort. Vi kommer att under 
året även beställa pennor med klubbens logo på samt banderoller.  
 
Rabatter på bilfirmor: 
I nuläget har vi endast rabatt på Hansen Racing (10%). Gäller endast mot 
uppvisande av medlemskort i kassan. Alla som har kontakter med firmor som 
kan vara av intresse får gärna försöka prata till sig rabatter. Alla firmor som ger 
oss rabatt får ha annons eller länk på vår hemsida. 
 
Mötestält: 
Gert kommer att beställa ett par tält från Biltema som kommer att cirkulera 
mellan de olika träffarna. 
 



Motorhistoriska Riksförbundet: 
Vi kommer att ansöka om medlemsskap i Motorhistoriska Riksförbundet. Vi 
måste ha haft ett årsmöte och skicka in vårt årsmötesprotokoll. Motorhistoriska 
Riksförbundet röstar in medlemsföreningar på sitt årsmöte som sker varje höst 
i oktober. 
 
Besiktningsmän: 
Att vara besiktningsman innebär att man från ett givet protokoll från 
försäkringsbolaget går igenom bilen invändigt och utvändigt och kryssar i 
lämpligt alternativ. Den som besiktigar bestämmer själv priset på besiktningen 
och hela summan tillfaller besiktningsmannen. Vi har följande besiktningsmän 
2008: 
 
Kalle Jansson, Jönköping/Falkenberg 
Thomas Koivisto: Munkedal 
Lasse Källström: Stockholm 
Roine Irvebrant: Enköping 
Christer Matssen: Rolfstorp 
Kjell Ståhlenberg: Dalarna 
 
Önskemål om medlemslista till alla medlemmar: 
Vi kommer att skicka ut medlemslista till alla med posten i samband med 
årsmöteshandlingar varje år. 
 

17. Möte avslutas 
 
 
Sekreterare: 
 
 
Lena Netterlöv 
 
 
Justeras 
 
 
Anders Elvekärr   Lasse Källström 
    


