
   PROTOKOLL 

 

   fört vid FMK Jämtland-Härjedalens 

årsmöte  på OSD 2014-02-22 

  

   Närvarande: 31 medlemmar 

  

 

§   1 Ordförande Sven-Gunnar Olsson hälsade medlemmar med resp           Öppnande                                                              

välkomna till OSD och till det 56:te årsmötet som är det första 

årsmötet för FMK Jämtland-Härjedalen. Årsmötet förklarades  

öppnat.  

 

 

§   2 Till ordförande för årsmötet valdes Sven-Gunnar Olsson och         Ordförande,  

 som sekreterare Ulla Bergström.           sekreterare        

                          

                                                                                                                                                 

§   3 Mötet förklarades i behörig ordning utlyst. Kallelse har skett        Utlysning 

 i samband med utskicket av medlemskortet, via mail och på  

avdelningens hemsida. 

 

 

§   4 Föreslagen dagordning godkändes och fastställdes i befintligt skick.        Dagordning 

   

 

§   5 Att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet valdes Lars         Justeringsmän 

 Öberg och Stig Andersson. 

 

 

§   6 Göran Westman föredrog verksamhetsberättelsen. Föreningen har         Verksamhets- 

 under året bestått av 835 medlemmar. Totalt en minskning med 205             berättelse  

  jämfört med tidigare år. 52 nya medlemmar har värvats och 24 har 

mottagit medlemskap i form av julklapp. Föreningen har genomfört  

ett flertal arrangemang. Halkövning på Motorstadion, trafikinformation 

på Expo Norr, observation av barn i bil utanför förskolor i Östersund  

och Krokoms kommun, handledare för NTF:s cykelkurser, informerat  

om trafikvett på Teknikland, deltagit i olika möten och konferenser  

rörande trafiksäkerhet. 188 medlemmar har passat på att få sina däck 

skiftade hos Däckia. Reflexvästar har inköpts med FMK-tryck som  

skickats ut tillsammans med medlemskortet. Avdelningen har ett gott  

samarbete med Motormännens lokalklubb i Östersund, FAK, NTF och  

Bilägarnas Inköpsförening samt med lokala avtalspartner.   

  

Göran lämnade därefter ordet fritt och mötesdeltagarna godkände  

verksamhetsberättelsen som fastställdes i befintligt skick.  

 

Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut på avdelningens  

hemsida. 

   

§   7 Ordförande föredrog föregående års Resultat- och Balansrapport                 Årsredo-   

som godkändes av mötesdeltagarna.                                                                 visning  

 



 

§   8 Revisorernas berättelse på sidan åtta godkändes.                  Revisions- 

                           berättelse 

 

§   9 Årsredovisningen fastställdes och godkändes.           Fastställande 

               av årsredo- 

               visningen 

     

§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.               Ansvarsfrihet 

 

 

§ 11 Inga motioner eller propositioner hade inkommit till avdelningen.                  Motion-, pro- 

                                           positioner 

  

§ 12 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013 redovisades av Göran           Verksamhets- 

 som också är ”Trafikansvarig” i SPF Jämtland- Härjedalen och om               plan 

 möjligheter till studiecirklar. Under året har vi fått MHF:s tidning  

”Ratta Ren XYZ” där vi på en sida har lämnat information till våra  

medlemmar vid fyra tillfällen. Norgeresan som skulle gått av stapel i  

augusti månad blev tyvärr inställd på grund av att endast ett 10-tal  

anmälningar inkommit. Han uppmanade medlemmarna att på hemsidan  

skriva in önskemål om arrangemang som kan genomföras.  

 

Mona Wallander föreslog att under årsmötet skicka runt en namnlista  

över intresset av kursen ”Repetitionskurs för bilförare” och 11 med- 

lemmar skrev på. Kursen ”Utbildning ekonomisk körning”  var det 2  

personer. Styrelsen kommer att behandla listan vid nästa styrelsemöte.  

 

Verksamhetsplan kommer att läggas ut i ”Ratta Ren XYZ” där också 

MHF medlemmar har möjlighet att delta. 

 

Beslutades att nästa årsmöte sker i februari/mars månad 2015 och 

styrelsen fick fullt förtroende att ordna formerna för mötet. 

Styrelsen fick i uppdrag att arbeta efter framtagen plan. 

 

  

§ 13 Budgetförslaget för verksamhetsåret 2014 redovisades och förslaget              Fastställande 

 godkändes. Slututdelning från FMK Centralstyrelsen blev 255.832                av budget och   

 kronor. Styrelsens förslag om medlemsavgiften på 200 kr godkändes.            årsavgift 

  

Styrelsen har ett förslag att införa ett ”Ungdomsmedlemskap”. Detta 

innebär att ungdomar till och med det år de fyller 25 år får betala för 

sitt medlemskap 100 kronor/år. Styrelsen fick förtroende att arbeta 

vidare med förslaget. Årsmötet föreslog att ta kontakt med Trafikskolor  

och Snöskoterklubbar. 

 

Subventioneringen för hjulbyte har kostat föreningen en hel del. Genom  

familjemedlemskapet har en del två fordon. Årsmötet föreslog att endast  

ett fordon per medlemskap får nyttja subventioneringen  

 

 

§ 14               Åke Andersson föredrog valberedningens förslag och val förrättades                Val                                                                                                                  

                      enligt nedan.  

   



 Ordförande  Sven-Gunnar Olsson      1 år   2014 Omval 

 

 Ledamot  Ulla Bergström         2 år   2015  Omval      

 Ledamot  Ulf Bäckman          2 år   2015  Omval     

 Ledamot  Roland Forsgren       2 år   2015  Omval   

 

 Revisor  Christer Borgsten      2 år   2015  Omval   

 Revisorsuppleant Göran Engwall      2 år   2015  Omval     
 

 Valda t o m 2014 

 Ledamot  Göran Westman 

 Ledamot  Lave Lavesson 

 Ledamot  Kent Jönsson 

 

 Revisor  Lars T Karlsson 

 Revisorsuppleant Astrid Lovåg 

 

 Valnämnd, sammank Jan-Anders Jacobsson               1 år   2014 Omval  

 Valnämnd  Åke Andersson       1 år   2014  Omval   

 Suppleant    Stig Andersson       1 år   2014  Omval 

  
Styrelsen utser representanter till utbildningskommittén och dessa  

liksom släpvagnsansvariga kallas till samtliga styrelsemöten.   

 

 

§ 14 Ordförande informerade att under 2014 kommer tidningen ”Motor-            Övriga frågor 

föraren” och ”Ratta Ren XYZ” att distribueras till medlemmarna.  

Han ställde frågan om tidningen är viktig för medlemmarna. De flesta  

röstade nej på grund av kostnaden. 

 

 

 § 15 Ordförande tackade för det fortsatta förtroendet och förklarade                   Avslutning 

 därefter årsmötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

Ulla Bergström 

Sekreterare 

 

 

 

 

-----------------------------------          ------------------------------------       ---------------------------------- 

Sven-Gunnar Olsson                       Lars Öberg                                 Stig Andersson         

Ordförande                                     Justeringsman                             Justeringsman 

 

 



 

Ordförande överlämnade åter ordet till Göran som hälsade Motormännen och Jan Asplund  

välkomna. 

 

Jan Asplund som är trafikansvarig i Östersunds kommun informerade om hastigheter, rondeller  

och förbifarten Brunflo. Förbifarten Brunflo kommer att tas upp under måndagen.  

  

Många ställde frågor om hastighetsbestämmelser. En hel del ändringar kommer att ske både i  

Östersund och Brunflo. Genom Brunflo samhälle kommer hastigheten att sänkas till 40. Vissa 

vägsträckor som haft 50 blir nu 60. Vid skolor gäller fortfarande 30.  Inom villaområden blir det  

40. Det är säkerheten som gäller i första hand. 

 

Rondellkörning är ett hett samtalsämne. Hans råd är att blinka höger när man kör ut ur rondellen. 

Det är han som är pappa till de skyltar ”Blinka ut” som är uppsatta vid några rondeller.  

 

Vid trafikfrågor kan man vända sig till Kundcenter i kommunen eller till Miljö och Samhälls- 

nämnden. 

 

Göran tackade Jan Asplund och överlämnade ett medlemskap i FMK och en reflexväst. 

 

  

 

Avslutningsvis förrättades det traditionella närvarolotteriet. Prisbordet bestod av många fina  

priser. Presentkort, oljebyten, diverse biltillbehör, verktyg, nyckelringar, tröjor, kepsar m m.  

 

Göran passade på att påminna om att nyttja avdelningens rabattfirmor som finns i foldern och 

på hemsidan. Ju mer vi handlar ju bättre rabatter. 

 

                                         Alla lämnade årsmötet med var sitt pris. 

 

 

                 Ett stort tack till rabattfirmor med flera för deras insatser. 

 
 

 Ordförande hälsade därefter medlemmar med respektive (totalt 37 personer) välkommen  

 till bords som bestod  av: 

 

  

                                          Tortilla fylld med jämtländsk camembert 

                                    serveras med grönsaker och timjankryddad aioli 

 

                                                           Grillad kycklingfilé 

                  serveras med krämig mango chutney och en gratinerad potatisbakelse  

 

                                                                 Bordsdryck 

 

                                                   Crème brülée och  Kaffe          

 

                  Efter middagen bjöds det upp till dans efter toner av King Edwards orkester  


