
  Högåns Skoteklubb 

            Protokoll 

 Årsmöte i mötesplats Oviken den 4 februari  2018 

  Åtta närvarande 

1. Klubbens ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 

2. Karl-Åke Martinsson väljs till ordförande för mötet och Ulf Möller till sekreterare. 

3. Som justerare av mötesprotokollet väljs Herje Nilsson och Elsa Nilsson. 

4. Dagordningen godkänns. 

5. Kallelsen som skett genom information på klubbens hemsida och i Facebook 

godkänns. 

6. Ulf Möller föredrar årsberättelsen som godkänns. 

7. Anette Möller föredrar kassarapporten som godkänns. 

8. Ingen av revisorerna är närvarande, men har låtit meddela att de inte har några 

anmärkningar mot den ekonomiska redovisningen. 

9. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

10. Det beslutas att medlemsavgiften för verksamhetsåret 2017/2018 ska vara 100 kr per 

hushåll och 20 kr för extra skoter. Det beslutas att beslutet om årsavgift för 

verksamhetsåret 2018/2019 delegeras till styrelsen. 

11. Det beslutas att inga arvoden ska utgå till styrelsen verksamhetsåret 2017/2018. 

12. Till ordförande för ett år väljs Karl-Åke Martinsson. 

13. Till vice ordförande för ett år väljs Herje Nilsson. 

14. Till suppleanter för ett år väljs Mikael Andersson och Bob Jonasson. 

15. Till valberedning väljs Mikael Andersson och Daniel Martinsson. 

16. Till ungdomsansvarig väljs Mikael Andersson. 

17. Till miljöansvarig väljs Magnus Eriksson. 

18. Till revisorer väljs Johan Andersson och Bo Andersson. 

19. Bob Jonasson väljs till klubbens representant i skoteralliansen. 

20. Ordföranden föredrar klubbens alkoholpolicy som godkänns. 

21. Det beslutas att inte fastställa någon bränslebudget.   

22. Det beslutas att aktivitetsdagen vid Galåbodarna ska arrangeras den 10 mars kl 

11.00-14.00.  

23. Planeringsmöte för aktivitetsdagen ska hållas den 25 feb kl 18.00 hos Herje. 

24. Inköp av ny skoter diskuterades. Lennart Danielsson,Jan Halstensson och Göran 

Otosson ska hålla kontakt med varandra angående de förslag till köp av olika skotrar 

som diskuterades. Mikael undersöker om Ruben har en motor till den skoter som 

finns hos Herje. Om så är fallet åtar sig Göran att montera den. 

25. Göran rapporterar statistik angående klubbens hemsida. 2017 hade sidan 1 545 unika 

besökare. Antalet besök var 2420. Inför skoterdagen var det särskilt stor aktivitet på 

hemsidan och på Facebook. 



26. Det beslutas att marknadsföra aktivitetsdagen och nästa årsmöte på Facebook.  

27. Göran informerar om att han köpt 30 ledskyltar med t.ex. namn på åar och bäckar. 

28. Det beslutas att Karl-Åke ska kontakta skoteralliansen angående möjligheten att få 

bidrag från dem för köp av fler skyltar och en sladd. 

29. Det beslutas att Göran ska vara klubbens webbansvarige. 

30. Det uppdras åt Göran att kontakta beslutande myndighet angående uppsättande av 

vägmärken med varning för korsande skoterled. 

31. Mötet avslutas. 

 

 

 

Mötets ordförande    Mötets sekreterare 

 

Karl –Åke Martinsson   Ulf Möller 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

Herje Nilsson    Elsa Nilsson 

  

 

 

  


