
 
 

Årsmötesprotokoll Wing Club 2019-04-07 

1. Mötet öppnades av Ove Lindberg 

 

2. Röstlängden justerades. Alla närvarande har skrivit på närvarolistan. (Bilaga 1). 

Vi påminde om regeln ett medlemsnummer = en röst. 

 

3. Kallelsen till årsmötet har skett enligt stadgarna och godkändes av årsmötet. 

 

4. Till mötesordförande valdes Ove Lindberg. Till mötessekreterare valdes Ann-Christine 

Lindberg. 

 

5. Ann-Kristin och Lars-Erik Källström valdes till justeringsmän, tillika rösträknare. 

 

6. Genomgång av förra årets årsmötesprotokoll – protokollet godkändes av årsmötet. 

 

7. Verksamhetsberättelsen för 2018 lästes upp av Ove Lindberg och godkändes av årsmötet. 

(Bilaga 2) 

 

8. Ann-Kristin Källström, vår revisor, redovisade granskningen av klubbens räkenskaper och 

verksamhet samt föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. 

 

9. Resultaträkningen för 2018 presenterades av Mia Österholm och Ove Lindberg och 

godkändes. (Bilaga 3). 

 

10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018 

 

11. Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit. 

 

12. Valberedningens förslag till ny styrelse godkändes av årsmötet.  

Styrelsen för 2019:  

Ordförande: Ove Lindberg  Omval 2 år 

Vice ordförande: Vakant  Styrelsen kan under året tillsätta posten. 

Sekreterare: Mia Österholm  nyval 1 år 

Kassör: Anki Lindberg  nyval 2 år 

Ledamot: Lars-Erik Källström  omval 1 år 

Ledamot: Sandra Göransson  omval 1 år 

Ledamot: Tommy Hafström  nyval 1 år 

Suppleant: Inge Bäcklin  omval 2 år 

Suppleant: Peter Rindeström  valdes 2018 på 2 år 

 



 
 

13. 2018 års revisorer omvaldes: Ann-Kristin Källström (revisor) och Susanna Ståhlenberg 

(revisorssuppleant). 

 

14. Till valberedning 2019 utsågs Peter Österholm och Sven-Erik Berg 

 

15. Budgeten för 2019 presenterades och godkändes. (Bilaga 4) Kostnaden för klubbtidningen 

har omförhandlats och minskat. Inköp av beach-flaggor till NORR och SYD planeras. 

 

16. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2020 ska vara oförändrad, d v s 300 kr/år. 

 

17. Övriga frågor: 

Skjortor Kortärmade skjortor har tagits fram och finns att beställa för leverans till Summer 

Meet i Västerås. Under mötet lades ett antal beställningar. 

Jackor och västar är slut i vårt eget lager. 3 av varje är inköpta och finns att prova i Västerås. 

60-årsjubileum. 1959 fyller 60 år i år. Temanummer i tidningen planeras lika föregående år. 

Träffar: 

Ullared Finns det inte boenden kvar, ring igen. Det har visat sig att det beror på vem som 

svarar,,, Enligt önskemål under årsmötet byter vi dag för gemensam middag till lördag. 

Västerås Summer Meet Väsklotteri lika tidigare. Möjlighet att sälja bildelar i klubbtältet vid 

säljgatan. Nytt är möjlighet att få sin bil besiktad av klubbens besiktningsmän. 

Böda Sand vecka 30 Grillkväll samt Cruisingtur 

Ronneby samt Cruisingturen på Öland håller SYD-ansvarig Ingemar Hermansson i. 

Lycksele och Haparanda håller NORR-ansvariga Larsa och Anna-Karin Holmström i 

 

18. Nästa årsmöte blir 4-5 april 2020. Styrelsen får i uppgift att undersöka alternativ till Birka-

båten. 

 

19. Mötet avslutades. 

 

Sekreterare 

 

______________________________ 

Ann-Christine Lindberg 

 

Justeras    Justeras 

 

______________________________  _______________________________ 

Ann-Kristin Källström                            Lars-Erik Källström 


