
    
PROTOKOLL 

 

   fört vid FMK Jämtland-Härjedalens 

årsmöte  på Travrestaurangen  

2017-02-23 

  

   Närvarande: 38 medlemmar 

  

 

§   1 Ordförande Sven-Gunnar Olsson hälsade medlemmar med respektive         

Öppnande                                                              

välkomna till det 59:de årsmötet för FMK som är det fjärde årsmötet  

för FMK Jämtland-Härjedalen. Årsmötet förklarades öppnat.  

 

 

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

 sekreterare Ulla Bergström.           sekreterare        

                          

                                                                                                                                                 

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

 band med utskicket av medlemskortet, via mail, på hemsidan och på  

facebook. 

 

 

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

   

 

§   5 Att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet valdes Stig Dahleman     Justeringsmän 

 och Mona Wallander. 

 

 

§   6 Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen. Föreningen har         Verksamhets- 

 under året bestått av 640 medlemmar. Totalt en minskning med 67         berättelse  

  jämfört med tidigare år. 25 nya medlemmar har värvats.    

 

Vi har genomfört ett flertal arrangemang. Halkövning på Motorstadion,  

trafikinformation på Expo Norr. Vi har även deltagit i olika möten och  

konferenser rörande trafiksäkerhet. 

 

Under våren passade 97 medlemmar på att utnyttja erbjudandet att skifta  

däck för en billig summa och under hösten var det 117. 

 

Vi har ett gott samarbete med Motormännens lokalklubb i Östersund,  

FAK, MHF, NTF Gävleborg och Bilägarnas Inköpsförening samt med  

lokala avtalspartner.  

 

Under året har vi fått 4 nr av MHF:s tidning ”Ratta Ren XYZ” där vi på  

en sida har lämnat information till våra medlemmar.     

 

Verksamhetsberättelsen godkändes och kommer att läggas ut på hemsida. 

   

 



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

som godkändes av mötesdeltagarna.                                                                visning  

 

 

 Kvarvarande belopp från NTF Jämtland på c:a 217.000 kronor är 

 insatt på vårt bankgiro och är ”öronmärkta” för att användas till trafik- 

 säkerhetsbefrämjande åtgärder inom Jämtland. En arbetsgrupp bestå- 

ende av FMK, Motormännen och MHF avgör vilka arrangemang som  

skall få nyttja dessa pengar. 

 

 

§   8 Revisor Lars Karlsson föredrog berättelsen som årsmötet godkände.            Revisions- 

                           berättelse 

 

 

§   9 Årsredovisningen fastställdes och godkändes.           Fastställande 

               av årsredo- 

               visningen 

     

 

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

 

 

§ 11 En motion har mottagits från medlem nr 24, Stig Andersson.                         Motion-, pro- 

               positioner 

 Motionen innefattar att gratulationstelegram skall tillskrivas jubilarer            

 vid 70, 75, 80, 85, 90 samt därefter årligen. Möjligen skall det även ske  

till 50-resp 60-åringar. Dessutom skall medlem från 85-års ålder utses 

som hedersmedlem och därmed vara avgiftsbefriad för all framtid. 

 

Styrelsen har behandlat motionen och avslår den med motivationen: 

-  Trots att det är enkelt att följa upp med nuvarande medlemsregister 

   så tar det mycket tid från de frivilliga krafter som finns i föreningens 

   styrelse att administrera uppvaktningarna. Styrelsen anser inte att ett  

   mejl som med automatik skickas ut är en värdig uppvaktning.  

-  De flesta föreningar/organisationer har inte på sin agenda att uppvakta  

   medlemmar. 

 

Ordförande uppmanade medlemmarna att besvara motionen med ja eller  

nej. Nej-rösterna segrade men votering begärdes. Stig Dahleman fick i upp- 

drag att räkna röster via handuppräckning och nej-rösterna segrade även  

där. Motionen avslogs. 

  

 

§ 12 Ordförande redogjorde för utarbetad verksamhetsplan för 2017.                 Verksamhets- 

                 plan 

 Rekrytering av nya medlemmar hela året 

 Repetitionskurs för bilförare under året 

 Backning med släp  ”- 

 Hjulbyte höst och vår  se hemsidan 

 Expo Norr   2017-06-29—07-02 

 Halkkörning för allmänheten 2018-01-28   

 Övriga aktiviteter   se hemsidan www.fmkjh.se 

Han uppmanade medlemmarna att på hemsidan skriva in önskemål om  

http://www.fmkjh.se/


arrangemang som kan genomföras.  

  

 

Nästa årsmöte sker i februari/mars månad 2018 och styrelsen fick fullt  

förtroende att ordna formerna för mötet. 

 

Styrelsen fick i uppdrag att arbeta efter framtagen plan.  

  

  

§ 13 Budgetförslaget för 2017 godkändes och det beslöts att medlemsavgiften           Fastställande 

ska vara 200 kr för vuxen och 100 kr för ungdom t o m 25 års ålder.                  av budget och   

        årsavgift 

   

§ 14               Åke Andersson föredrog valberedningens förslag och val förrättades                   Val                                                                                                                  

                      enligt nedan.  

   

 Ordförande  Sven-Gunnar Olsson      1 år   2016 Omval 

 

 Ledamot  Göran Westman      2 år   2018  Omval      

 Ledamot  Kent Jönsson       2 år   2018  Omval     

 Ledamot  Lave Lavesson      2 år  2018  Omval   

 

 Revisor  Lars T Karlsson      2 år   2018  Omval   

 Revisorsuppleant Roger Sahlen       2 år   2018  Nyval   
 

 Valda t o m 2017 

 Ledamot  Ulla Bergström    

 Ledamot  Ulf Bäckman     

 Ledamot  Roland Forsgren 

 

 Revisor  Christer Borgsten 

 Revisorsuppleant Göran Engvall 

 

 Valnämnd, sammank Jan-Anders Jacobsson               1 år   2017  Omval      

 Valnämnd   Stig Andersson       1 år   2017  Omval 

 

 Åke Andersson har avsagt sig att ingå i valberedningen så ordförande ställde 

frågan om någon av kvällens medlemmar kunde tänka sig att ingå i 

valberedningen. Ingen kände sig manad. 

  

 Enligt stadgarna kan valnämnden bestå av endast 2 medlemmar. 

  
Styrelsen utser representanter till utbildningskommittén och dessa  

liksom släpvagnsansvariga kallas till samtliga styrelsemöten.   

 

 

§ 15 Inga övriga frågor                Övriga frågor 

  

 

 § 16 Ordförande tackade för det fortsatta förtroendet och förklarade                      Avslutning 

 därefter årsmötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 



 

 

 

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

Ulla Bergström 

Sekreterare 

 

 

 

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

Sven-Gunnar Olsson                       Stig Dahleman                   Mona Wallander                                            

Ordförande                                     Justeringsman                             Justeringsman 

 

 

Avslutningsvis förrättades det traditionella närvarolotteriet. Prisbordet bestod av många fina  

priser. Presentkort från Däckia, Travrestaurangen, Bilprovningen, oljebyten, diverse biltillbehör,  

verktyg m m.  

 

Passa på att nyttja avdelningens rabattfirmor som finns i foldern och på hemsidan. Ju mer vi  

handlar ju bättre rabatter. 

 

                                          

                 Ett stort tack till rabattfirmor med flera för deras insatser. 

 
 

Därefter berättade Göran Westman att efter middagen kommer Jim Hedlund, pedagog vid  

Länsarkivet, att berätta om  ”Bot och botare, folktro och folkmedicin”. Göran uppmanade också 

medlemmarna att komma med förslag på aktiviteter. Någon resa, intressanta föredrag m m.  

 

 

                   Välkomna till bords och menyn bestod av:  

 

                                         Toastskagen  

           Helstekt fläskfilé med pepparsås och potatisgratäng    

                                 Morotskaka och kaffe   

  
 

  

                                       


