
Protokoll Årsmöte VCK 16:de juni 2021 

 
Årsmöte via Teams och fysisk närvaro i klubblokalen. 

Dagordning 

1. Årsmötets öppnande  
Mötet öppnandes av Filip Svedberg 

 
2. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes efter justering av sekreterare för styrelsen som inte var inkluderat 
i protokollet. 

 
3. Mötets inbjudan 14 dagar före dagens möte. 

Inbjudan till mötet var utlyst på klubbens hemsida samt utskick genom elektronisk media. 
 

4. Val av presidium. Ordförande och Sekreterare 
Till ordförande för möte valdes Christer Wallin, till Sekreterare för möte valdes Ulrik Nilsson. 

 
5. Årsberättelsens godkännande 

Kort summering av året 
Förening har varit berörd av pandemin som alla andra verksamheter. Buss avveckling och 
inköp av en nyare buss till klubben (9-sits). Vättern runt blev inte av men ekonomiska 
transaktioner genomfördes genom in och utbetalningar (54 000 kr). Medlemskap genom 
Cardskipper är nu 2 år och fungerar bra. Ersättning från Harrys och lådbilsrallyt har nu 
inkommit för 2018-2019. Ny tv inköpt till klubblokalen (55 tum). Betalande medlemmar är 
idag 47 styck. Årsberättelsen godkändes. 
 

6. Kassarapport 
Kassarapport redovisades av Filip. God ekonomi råder i föreningen. 
 

7. Revisorernas berättelse 
Christer läste upp revisorernas berättelse och revisorerna föreslår ej ansvarsfrihet för 
styrelsen. Ett 20 tal fakturor kunde ej redovisas i sitt original format. Utbetalningar har 
genomförts och är styrkta genom kända kontonummer till tex Finnvedsbostäder, Värnamo 
Energi tex. Hantering av fakturor har ej skötts på ett korrekt och förväntat sätt för en 
förening. 
 

8. Ansvarsfrihet för avgående styrelsen 
Styrelsen får ej ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 med avseende på den ekonomiska 
redovisning där fakturor saknas. Under årsmötet beslutades en förändring där kassör skall 
hantera inkommande fakturor i stället för som nu har varit ordförande. 
Årsmötet beslutade att med denna förändring hanteras det korrekt, därmed kommer det att 
råda ordning på fakturor och korrekt redovisning för föreningen.  
 

9. Val 
Ordförande samt firmatecknare för en tid av 2 år. 
Christer Wallin valdes 
Kassör för en tid av 2 år 
Filip Svedberg valdes 
Sekreterare för en tid av 2 år 
Ulrik Nilsson valdes 
Ledamot för en tid av 2 år 
Carl-Johan Bengtsson och Per Malm valdes 
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Val av suppleanter för en tid av 2 år 
Henrik Andersson och Thomas Person valdes 
Val av revisorer för en tid av 2 år 
Marina Emanuelsson och Håkan Fridh valdes 
Val av revisor suppleanter för en tid av 2 år 
L-G Sporre och Viktor Johansson valdes 
Val av valberedningen för en tid av 1 år 
Styrelsen utser personer i valberedningen 
Val av materialförvaltare för en tid av 1 år 
Filip Svedberg valdes 
Val av bussansvarig för en tid av 1 år 
Carl-Johan Bengtsson valdes 
 

10. Bolmen runt 
2020–2021 genomfördes ej, plan för 2022. 
 

11. Tävlingar 
Inga tävlingar 2020–2021, plan för 2022. 
 

12. Måndagsturen och övriga träningstillfällen 2022 
Under rådande situation fortsätter det i den form som nu ske och vi får planera för 2022. 
 

13. Medlemsavgift 
100 kr till och med Juniorer. 200 kr för äldre samt 300 kr för familj med samma adress. 
 
 

14. Mötet avslutades och ordförande tackade för medverkan 
 

 
 
 

 
 
 

 


