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Föredragninslista för årsmöte 2021-03-23 med 
Gotlands Motorförenings Bil- / Motocross - / Speedwayklubb 
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av föredragningslista. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret. 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-
/räkenskapsår. 
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
12. Val av 
a) föreningens ordförande för en tid av ett år; 
b) halva antalet övriga ledamöter ( tre st ) i styrelsen för en tid av två år; 
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år; 
d) två revisorer jämte två suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens 
ledamöter delta; 
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; 
f) ombud till Gotlands Motorförenings Allians årsmöte och Gotlands Bilsportförbund (GBF). 

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan 
avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen 
till mötet. 







Crossklubben budget 2021

• Medlemsavgifter 50 000
• Träningsavgifter 225 000
• Drift/invest bidrag 80 000
• GGN 45 000
• Tävlingsverksamhet - 60 000
• Resor - 5 000
• Anläggning -159 500
• Adm/funkt - 15 000
• Resultat + 160 500
• Brutto omsättning                                 515 000



Styrelsen består av Ordförande 
+ 6 ledamöter 

samt 1 suppleant



§ 12 a) 
Val av ordförande 1 år

Micael Bäckström 
Omval



§ 12 b)
Val av styrelseledamöter för 2 år

Johanna R Bengtsson Omval
Erik Larsson Omval
Jonas Edwardsson Omval
Jimmie Rieem Nyval 1 år
(Putte Engström              Avgår 1 år)



§ 12 c)
1 suppleant för 1 år

Bil:  Mikael Martis omval
Cross: Georg Arenvi nyval

Speedway:  Linda Olofsson omval



§ 12 d)
Val av 2 revisorer och 2 suppl. 1 år

Markus Westberg nyval
Ola Jakobsson  nyval

Suppleanter
Stefan Mattsson               nyval
Conny Carlsson                omval



§ 12 e)
Val av ordförande och 2 ledamöter till 

valberedning för 1 år

Ordf: Urban Berglind       Nyval
Conny Rudberg                 Nyval
Mats Johansson                Omval
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