Protokoll fört vid Klubb Cross & Trial Veteranernas årsmöte 29 januari
2022 som avhandlar verksamhetsåren 2020 samt 2021
1

Mötet öppnas
Viceordförande Rauno Astikainen hälsade alla välkomna till det 35
verksamhetsåret och förklarade mötet öppnat
2 Fastställande av röstlängd, närvarande plus ev fullmakter
Röstlängden fastställdes med 23 närvarande medlemmar
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordf valdes Bengt Edh och sekr Kuno Larsson
4 Val av justeringsmän (2) att jämte ordföranden justera dagens
protokoll
Utsågs Kristian Larsson och Joakim Olsson
5 Val av rösträknare (2)
Enl pkt 4
6 Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna
Godkändes
7 Fastställande av dagordning
Godkändes
8 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för de två senaste
verksamhetsåren
b) Styrelsens balans- och resultaträkning för de två senaste
räkenskapsåren
Godkändes
9 Revisorerna berättelse över styrelsens förvaltning under de två senaste
räkenskapsåren
Upplästes och godkändes
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser
Beviljades
11 Fastställande av medlemsavgifter (400 kr inkluderat tidning samt 100
kr stödmedlem, utan tidningen)
Fastställdes

12 Fastställande av verksamhetsplan
Fastställdes
13 Fastställande av budget
Medlem påpekade att verksamhetsplanen innehöll icke budgeterade
poster. Detta rättades upp och fastställdes med tillägg för lag VM i
Tyskland.
14 Behandling av styrelsepropositioner (1) och medlemsmotioner (0)
Styrelsens förslag att minska antalet ledamöter och ändra i stadgar
beviljades
PAUSE med fika som våra damer så förtjänstfullt anordnat med hjälp
av Sölve
15 Val av
a) Ordföranden för en tid av ett år valdes Jörgen Ahlström (i sin
frånvaro)
b) styrelseledamöter (4)
Sölve Linderson och Kenthy Håkansson för en tid av 2 år samt Kuno
Larsson och Tomas Johansson för 1 år
c) suppleanter i styrelsen (2) för en tid av 1 år Jonas Bruzelius och
Joakim Olsson
d) revisorer (2) för en tid av 1 år samt revisorsuppleant (1) för en tid av
1 år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta
Jan Isgren och Nils-Olof Olsson suppl. Boje Christiansen
e) ledamöter i valberedningen (3) för en tid av 1 år, varav en utses till
ordförande
Kristian Larsson sammankallande, Gert Jönsson, suppl. Rauno
Astikainen
16 Övriga frågor samt avtackning
-Jonny Cross orienterade om LMS Års race och förklarade anledningen
till ändringen av datum som kolliderar med VM i Uddevalla

-Sekr orienterade om varför vår av RF tilldelade hemsida går i graven.
Vi klarar oss utmärkt med Classicmx.se och avtalar med Clas Johansson
-Reglementet för RM ändras först 2023. Kuno Larsson har fått
förfrågan från Tommy Allansson att adjungeras i Svemo MX sektionen
och hantera frågor runt klasserna Classic-Veteran och Twinshock. K
Rexvik har fått samma fråga avseende Evo-SuperEvo
-Slutligen avtackades Rauno A och Kristian L för sitt arbete genom
åren med en gåva.
Sölve Linderson som arrangerat årsmötet åtskilliga gånger belönades
med en flaska whiskey
17 Mötet avslutades
Mötesordförande Bengt Edh tackade och avslutade mötet med några
kloka ord om framtiden ” KCTV behövs och är viktigt för kulturarvet
inom moto-crossen”
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