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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. 







Bilklubben budget 2021
• Årsavgifter 35
• Utb, Funk, Lic -51
• Rally GRC 17
• Rally Gotland 0
• Tävlingsmtrl -4
• Resor -9
• Radiostyrd bilsport 6
• Klubbstuga 6
• Årets vinst 0
• Bruttoomsättning 247



Styrelsen består av Ordförande 
+ 6 ledamöter 

samt 1 suppleant



§ 12 a)

Val av ordförande 1 år

Anette Westöö Omval



§ 12 b)  
Val av styrelseledamöter för 2 år
Urban Hellenberg                 Omval
Anders Björkén                     Omval
Jenny Ekvall                           Nyval

Jenny Mårtensson               Avgår



§ 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

Joakim Johansson Omval
Lennart Kihlander Omval

Suppleanter
Tore Karlström Omval
Dan Widegren              Omval



§ 12 e)
Val av ordförande och 2 ledamöter till 

valberedning för 1 år

Ordf: Jennifer Baath         Omval
Stefan Kalström Omval
Jenny Mårtensson            Omval
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