
 
Protokoll för MCHK-Racings årsmöte 2021  

 
Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping.   

Tid: Lördag 2021-09-25 Kl. 16:00   

§ 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigt sammankallat.   

 Mötet öppnas, och mötet beslutade att mötet är behörigt sammankallat och utlyst. Samtliga 
dokument har funnits ute på hemsidan i tillbörlig tid.   

§ 2. Val av mötesordförande och sekreterare.   

Mötet valde Per Holmström till ordförande och till sekreterare Björn Fugel.   

§ 3. Val av 2st justeringsmän tillika rösträknare.   
 Tommy Köhl och Claes-Ove Sämsgård valdes till justeringsmän och rösträknare.  26 

medlemmar var närvarande på årsmötet.   

§ 4. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll. Se bilaga 1.   

 Ordförande läser snabbt igenom 2020 års årsmötesprotokoll. Med tanke på pandemin 
var det ett speciellt år bla med ekonomiska följder men i övrigt inget specifikt att 
notera. Mötet lägger föregående års protokoll till handlingarna.   

§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse. Se bilaga 2. Kassörens rapport. Se bilaga 
3 (resultaträkning).   

 Föreningens ordförande läser igenom verksamhetsberättelsen. Kommentarer: Något 
fler medlemmar 2021 än 2020. Både Årsracet och Gelleråsen TT genomfördes, båda 
med gick med större eller mindre i förlust.   

Verksamhetsberättelsen godkänns av årsmötet med en mindre justering 
av ordalydelsen (förtydligande av Claes Larsson).   
Kassören drar igenom förvaltningsberättelsen. Efter utbetalda coronastöd är kassan 
relativt god, trots förluster i tävlingsverksamheten. Kassören kommenterar sin rapport 
och resultaträkningen. Gelleråsen TT 2021 är inte med i resultaträkningen, utan kommer 
på nästkommande verksamhetsår. Rapporten godkänns av årsmötet.   

§ 6. Revisorernas berättelse. Se bilaga 4.   

Leif Israelsson läser upp revisorernas uttalande som styrker resultat- 
och balansrapporter och rekommenderar styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet har 
inga frågor eller synpunkter på revisorernas berättelse.   

§ 7. Fråga om fastställande av balansräkning. Se bilaga 5.   

Vi gick in i verksamhetsåret med 599000kr i kassatillgångar, utgående saldo 
är 725000kr. Mötet godkänner balansrapporten.  

 
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.   

        Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.   



§ 9. Behandling av styrelsens förslag. Se bilaga 6.   

Det finns tre förslag från styrelsen detta år. Samtliga dessa gäller formuleringar 
i stadgarna som bör justeras. Anders Karlsson går igenom och förklarar bakgrunden till 
förslagen. Viss diskussion avseende förslaget gällande ledamöter/suppleanter – för eller 
emot. Samtliga förslag godkändes av årsmötet.   

§ 10. Behandling av inkomna motioner.   

 Det hade inte kommit in några motioner till 2021 års årsmöte.   

 

§ 11. Val av styrelseledamöter.  

Årsmötets ordförande drar valberedningens förslag som är:  
För ordförande föreslås Katarina Mattsarve Edberg.  
Övriga ledamotsval är: Per Holmström nyval, Björn Fugel omval, Fredrik Brunell 
omval.  
Suppleant: Fredrik Fohlin nyval.   
Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag.   
Kvarstående ledamöter: Anders Karlsson, Charlotta Källbäck och Klas Eriksson. 
Kvarstående suppleant: Johan Edström   

§ 12. Val av revisorer samt en revisorssuppleant.  

Valberednings förslag:  
Ordinarie revisorer: Leif Israelsson omval samt Maria Nordensten fyllnadsval ett (1) år.  
Revisorssuppleant: Magnus Glad nyval. Årsmötet väljer Leif Israelsson och Maria 
Nordensten till revisorer samt Magnus Glad som revisorssuppleant. 
Årsmötet väljer enligt valberedningens föreslag.   

§ 13. Val av 3 ledamöter i valberedningen varav en sammankallande.   

Årsmötet föreslår och väljer omval av Lennart Hallme som sammankallande på ett år, 
samt Johan Edberg och Björn Nordensten samt nyval Ann-Charlott Nilsson för 
kommande verksamhetsår.   

§. 14. Förslag till budget för kommande verksamhetsår.   

Mötet hänskjuter budget till kommande styrelse.   

§. 15 Fastställande av verksamhetsårets (2022) medlemsavgift.   

Styrelsen föreslår oförändrad anmälningsavgift för kommande verksamhetsår: 500kr 
per person. Årsmötet beslutar att hålla medlemsavgiften oförändrad.   

§. 16. Information. Övriga frågor. Några beslut får ej fattas under denna punkt.  Anders Karlsson: 
kan vi hantera funktionärerna på fredagarna via förarna och deras ”gäng” för att kapa kostnader? 
Dessutom är det svårare att få funktionärer att ställa upp fredagar då de behöver ta ledigt. 
Charlotta: bäst vore att det är samma funktionärer samtliga dagar istället för att det kommer nya 
varje dag. Det skulle ta ner kostnaderna. Övernattning på plats kan vara en lösning 
(Roffe Andersson). Mötets allmänna mening är vi bör se över kostnaderna och ger styrelsen i 
uppdrag att arbeta med detta. Leif Karlsson: Förslag   
om ”supportermedlemskap” (ska också tittas på av styrelsen). Hur mycket skulle klubben tjäna på 
om det kom fler på tävlingarna och tittade och var i så fall? Svar från mötet: enbart Gelleråsen. 
Johan Edberg: vill ha bildtexter till bilderna på  
 
 
 
 




