
Årsmötesprotokoll 2001/2002 Sida 1(4)

Arsmotesprotokoll_2002.doc

C4 Command
Control
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SOCIETY

Protokoll
fört vid årsmötet den 15 maj 2002

i C4-sällskapet

1. Mötets öppnande
 Sällskapets ordförande Jan Flodin hälsade de närvarande välkomna och

förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av funktionärer för årsmötet
 Följande funktionärer valdes för årsmötet:
 Ordförande: Jan Flodin

 Sekreterare: Håkan Davidsson
 Justeringsmän: Sune Ekfeldt

Bill Hagberg

3. Frågan om mötets behöriga utlysande
 Årsmötet godkände att mötet hade behörigen blivit utlyst.

4. Fastställande av dagordning
 Den av styrelsen föreslagna, och i kallelsen utsända, dagordningen godkändes.

5. Redogörelse för verksamheten 2001/2002
 Sekreteraren läste upp sällskapets verksamhetsberättelse 2001/2002, vilken

godkändes och lades till handlingarna.

 Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2001/2002 presenterades av
kassören och godkändes.

 Obetalda medlemsavgifter för verksamhetsåret har bokförts som tillgångar i
budgeten för 2002/2003.

 Dateringen av ekonomiska redovisningen är feldaterad när det gäller posten
balansräkning. Skall vara 2002-03-31.

6. Revisionsberättelse samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 Stig Ram föredrog revisionsberättelsen. Den godkändes av årsmötet och fördes

till handlingarna.
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 Årets resultat föreslås disponeras enligt styrelsens förslag.
 På förslag från revisorerna beslutade årsmötet att bevilja styrelsen full

ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2001/2002.
 Ordföranden tackade årsmötet å styrelsens vägnar för det visade förtroendet.

7. Val av styrelse, revisorer och valberedning för 2002/2003
 Enligt valberedningens förslag valdes följande ledamöter till styrelsen för

verksamhetsåret 2002/2003:

 Ordförande: Jan Flodin (omval)
 Sekreterare: Håkan Davidsson (omval)

 Klubbmästare/kassör: Patrik Sturzenbecker (omval)
 Bitr. klubbmästare: Per-Göran Nilsson (nyval)

 Enligt valberedningens förslag valdes följande revisorer för verksamhetsåret
2002/2003:

 Ordinarie: Stig Ram (omval)
 Ordinarie: Bill Hagberg (omval)

 Suppleant: Ingemar Widegren (omval)

 Till valberedning valdes:

Sune Ekfeldt (omval)
Ingvar Vänman (omval)

8. Inval av nya medlemmar
 Ordföranden meddelade att inträdesföredragen av Per Nilsson, Christer Sjöström

och Torbjörn Andreasson godkänts av styrelsen och föreslog därför att dessa tre
aspiranter skulle bli antagna som nya medlemmar i sällskapet.

 Årsmötet godkände förslaget.

9. Budget för 2002/2003 och fastställande av årsavgift för enskilda
medlemmar

 Kassören presenterade styrelsens två olika alternativa budgetförslag för
verksamhetsåret 2002/2003. Det ena förslaget har oförändrad medlemsavgift
men höjd middagsavgift, medan det andra förslaget har höjd medlemsavgift med
oförändrad middagsavgift. Båda förslagen innebär en underbalanserad budget
där underskottet återtas under tre år. Orsaken till den underbalanserade budgeten
är extraordinära kostnader till följd av jubiléet och en temadag under 2003.
Kostnaderna för temadagen 2002 faller under budgetåret 2002/03 eftersom
temadagen genomfördes efter slutet av budgetåret 2001/2002. Internetavgiften
betalades under två år varför ingen kostnad uppkommer under budgetåret
2002/2003.

 Styrelsens förslag är att bibehålla medlemsavgiften oförändrad och höja
middagsavgiften till 200 kr.
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 Årsmötet hade inget att invända mot den av styrelsen föreslagna budgeten.
 Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad, 150 kronor, för

enskilda medlemmar för verksamhetsåret 2002/2003.

10. Motion från Sten Sörensson
Motionen handlar om att lägga till en paragraf i stadgarna, som innebär att
medlemskapet upphör för den som inte varit aktiv genom deltagande i
sällskapets aktiviteter under en tolvmånaders period.

Styrelsens förslag till beslut är att motionen avslås.
Ett antal frågor uppkom i årsmötets diskussion med anledning av motionen.

Vad som händer med medlemmar som inte betalar årsavgiften. Många äldre
medlemmar vill fortsatt kvarstå trots att de inte deltar regelbundet i
arbetsmötena. Hemsidan kan vara ett sätt för medlemmar att vara aktiva även om
man inte har möjlighet att delta regelbundet.

Ett förslag väcktes att ett bättre underlag inhämtas och att en djupare beredning
av frågan genomförs under nästa verksamhetsår för ett eventuellt beslut vid nästa
årsmöte.
Årsmötet röstade för att motionen avslås genom acklamation.

Votering begärdes och verkställdes genom handuppräckning. En medlem röstade
för bifall av motionen  och 18 medlemmar röstade för avslag, varför årsmötet
har avslagit motionen.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda hur föreningen skall förfara med
medlemmar som betalar sin årsavgift men inte regelbundet deltar i föreningens
arbetsmöten.

Styrelsen skall också utreda hur föreningen skall förfara med medlemmar som
inte betalar årsavgiften, eftersom stadgarna inte ger någon stöd för föreningen att
vidta några åtgärder.

11. Övriga frågor
 JUBILÉET

Jubiléet kommer föreslagsvis att äga rum vid K1’s mäss. Maximalt 108
deltagare är möjligt. Arbetsgruppens förslag är att genomföra jubiléet 11, 12
eller 13/3 2003. Styrelsens förslag är att en av dessa dagar bokas preliminärt.
Förslag att lägga det i direkt anslutning till en helg eller under helgen. Förslaget
är att huvudalternativet är lördagen 8/3 och i andra hand 15/3.

 NÄSTA ARBETSMÖTE
Styrelsens förslag är att nästa arbetsmöte hålls 2002-09-25

13. Mötets avslutande
 Ordföranden tackade samtliga för visat intresse och gjorda insatser under det

gångna verksamhetsåret.

 Ordförande förklarade årsmötet avslutat.
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 Vid protokollet:

 Håkan Davidsson Jan Flodin

      sekreterare   ordförande

 Justeras:

 Bill Hagberg Sune Ekfeldt


