Lillhärdals Snöskoterklubb
Årsmöte 2010 04 21 kl 19.00 på Häxhuset
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Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Närvarande 7 st
Mötet ansågs rätt utlyst
Dagordningen godkändes
Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Evert Fjätström och Erland Carlson
Till protokolljusterare valdes Bo Hedin
Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes.
Revisionsberättelsen var skriftlig från revisorerna och godkändes. Klubbens
behållning var 091231 30.040,54 Kr.
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades av mötet.
Val av styrelse: Till ordförande fanns två förslag, valberedn. Föreslog Evert
Fjätström och Bo Hedin föreslog Gunnar Hedin. Mötet valde gunnar hedin till
ordförande på ett år. Till övriga styrelsemedlemmar omvaldes Lars Busk och Lars
Jäderberg på två år, Jan –Anders Karlsson och Erland Carlson har ett år kvar. Urban
Jonasson och Tony Moden omvaldes till revisorer. Till valberedning omvaldes Ove
Salomonsson och Sven Åke Jonasson. Till supleant på två år valdes Evert Fjätström,
Per Busk har ett år kvar.
Klubben har bett Rabbalshede Kraft om ett sponsringsbidrag , vilket har väckt
uppseende. Erland Carlson vill att det tas till protokollet att vi ska ta emot bidraget
samt uppfylla det vi lovat om att vara med i en tackannons samt dekaler på
arbetsmaskiner, vilket godkändes.
Bo Hedin och Jan Anders informerar om Nordic area deras finnanser och framtida
ledunderhåll. Fler klubbar verkar vilja bli medlemmar i ledbolaget.
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Som övriga frågor togs det upp att pistmaskinen borde tas hem för reparation.
Sponsortavlan vid Lövnäsvallen behöver bytas ut eller flyttas, även vid värdshuset
borde det finnas en tavla.Det kom ett förslag om ett lotteri på medlemsnumren med
en bra vinst, för att öka intresset att bli medlem i klubben. Bo Hedin vill att det ska
ordnas en jobbardag för upprustning av lederna, röjning och skyltning.
Ordföranden tackar alla för visat intresse och avslutar mötet.
Mötesordförande Evert Fjätström
-------------------------

Protokolljusterare Bo Hedin
-------------------------

