
                       PROTOKOLL 
                       fört vid FMK Jämtland-Härjedalens 
                       årsmöte på Temperance 2015-02-25. 
 
 
 
 
§ 1 Ordföranden Sven-Gunnar Olsson hälsade alla välkomna till det 57:e års- Öppnande 
 mötet för FMK – dock bara det andra för FMK Jämtland-Härjedalen – och  
 förklarade årsmötet öppnat. 
 
§ 2 Till ordförande för årsmötet valdes Sven-Gunnar Olsson och som sekre- Ordförande/ 
 terare Mona Wallander. sekreterare 
 
§ 3 Mötet förklarades i behörig ordning utlyst. Kallelse har skett i ÖP och Utlysning 
 LT den 28 januari – alltså fyra veckor i förväg. 
 
§ 4 Fastställdes och godkändes föredragen dagordning. Dagordning 
 
§ 5 Att jämte ordföranden justera årsmötesprokollet valdes Bengt Amcoff Justeringsmän 
 och Viola Westling.  
 
§ 6 Ordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och konstaterade Verksamhets- 
 att föreningen tappat ett antal medlemmar. Dock har det tillkommit några berättelse 
 ungdomar. 
 
 Vid årsmötet på OSD 2014 hade 31 medlemmar infunnit sig och till års- 
 mötet idag hade glädjande nog 35 medlemmar anmält sig. Vi har genom- 
 fört en mycket uppskattad halkövning på Östersunds Motorstadion. 
 Vi var även med på Expo Norr men tyvärr i dåligt väder och med dålig  
 placering av vår monter. Vi får fundera över hur vi ska göra kommande 
 sommar. En välbesökt bussresa företogs till Klintaberg. Vi var i september  
 representerade under trafikantveckan på Stortorget med krocksläden 
 likaledes med krocksläden under Krokomsdagen. 
 Göran Westman genomförde en uppskattad repetitionskurs för bilförare  
 med 20-talet anmälda. Göran som är trafikansvarig inom SPF har ett  
 mycket bra samarbete med NTF och Motormännen. Tyvärr har NTF lagts ner. 
 
 Under våren passade 75 personer på att skifta däck för en billig summa 
 hos Däckia. Denna subvention kostar dock FMK-JH en hel del. 
 Verkstadslokalen på OK/Q8 utnyttjas väldigt lite. Den släpvagn som tidi- 
 gare funnits i Lugnvik är nu flyttad till Ope och en släpvagn är såld. 
 Efter att inga synpunkter på verksamheten framkom beslöts att lägga 
 verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
   
   
 



§ 7 Ordföranden föredrog föregående års resultat- och balansräkning Årsredo- 
 som godkändes av årsmötet. visning 
 Konstaterades att vi tappat c:a 50.000 kr men att vi gör en vinst på 
 släpvagnarna. Tidningen Motorföraren kommer vi som tidigare nämnts 
 Inte att fortsätta med. 
 
§ 8 Efter att Lars Karlsson läst upp revisorernas berättelse beslöt årsmötet Revisions- 
 godkänna revisionsberättelsen. Berättelse 
 
§ 9 Årsredovisningen fastställdes och godkändes. Fastställande 
  av årsredov 
 
§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade. Ansvarsfrihet 
 
§ 11 En proposition till årsmötet har lagts. Framkom att en stadgeändring Motion/ 
 av vår portalparagraf bör göras. proposition 
 
 Nuvarande lydelse i stadgarna: 

1. Ändamål 
- propagera för att samspelet mellan motortrafiken och övriga 

trafikanter har stor betydelse för medborgarnas livskvalitet 
såväl i arbetet, vardagslivet som på fritiden 
 

 ska få följande lydelse: 
-  arbeta för ett gott samspel mellan samtliga trafikanter, såväl 

skyddade som oskyddade 
 

 En stadgeändring måste ske vid två möten inkl ett årsmöte. Beslöts i 
 enlighet med förslaget. 
 
§ 12 Ordföranden redogjorde för utarbetad verksamhetsplan för 2015. Verksamhets-
  plan 2015 
 Rekrytering av nya medlemmar                    hela året 
 Repetitionskurs för bilförare                          under året 
 Backning med släp                                            ”         ” 
 Hjulbyte höst och vår                                       se www.fmkjh.se 
 Expo Norr                                                           2015-06-25—28 
 Halkkörning                                                        2016-01-31 
 För övriga aktiviteter                                        se www.fmkjh.se 
 
 Ordföranden önskade också förslag på aktiviteter, resor, utflykter, 
 studiebesök mm som vi skulle kunna genomföra i föreningen. 
 Information om kommande aktiviteter sker via e-post och hemsida. 
 
 När, var och hur årsmötet 2016 ska äga rum beslutas av styrelsen med 
 medarbetare. Därefter godkändes verksamhetsplanen.                                     
    

http://www.fmkjh.se/
http://www.fmkjh.se/


  
§ 13 Budgetförslaget för 2015 godkändes samt beslöts att medlemsavgiften Fastställande 
 Ska vara 200 kr för vuxen och 100 kr för ungdom. av budget och 
  årsavgift 
 
§ 14 Åke Andersson föredrog valberedningens förslag till val av funktionärer Val 
 för 2015 vilket förrättades enligt nedan: 
 
 Ordförande          Sven-Gunnar Olsson 1 år 
 
 Ledamot Göran Westman 2 år 
 ” Kent Jönsson 2 år 
 ” Lave Lavesson 2 år 
 
 Revisor Lars T Karlsson 2 år 
 Revisorssuppleant Astrid Lovåg 2 år 
 
 Valnämnd sammank Jan-Anders Jacobsson 1 år 
 ” Åke Andersson 1 år 
 ” Stig Andersson 1 år 
 
§ 15 Jan Brolin undrade om det hade varit möjligt för de medlemmar som Övriga frågor 
 så önskat att till självkostnadspris få delta i den resa som styrelsen 
 företog till Tallin förra året. Ofta blir det billigare ju fler som deltar i 
 en sådan resa. Ett förslag att tänka på inför ev kommande resor. 
 
 Önskades en aktivitet liknande resan till Klintaberg. Uppmanades 
 medlemmarna att komma med förslag. 
 
 Ordföranden konstaterade att släpvagnen i Kårgärde inte hyrs ut f.n. 
 och undrade om någon närvarande skulle kunna vara hyresvärd för  
 släpvagnen.  C:a 700 kr/år utgår i ersättning. 
 Därefter uppstod en diskussion om huruvida släpvagnarna var hel- 
 försäkrade  eller ej – något som skulle undersökas. 
 
§ 16 Då inga övriga frågor fanns att ta upp tackade ordföranden styrelsen Avslutning 
 för gott arbete och förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 Mona Wallander 
 Sekreterare 
 
 
  
 Sven-Gunnar Olsson            Bengt Amcoff                    Viola Westling 
 Ordförande                                Justeringsman                   Justeringsman 
  
 



 Efter avslutat årsmöte blev det dragning i det populära närvarolotteriet 
 med ett presentkort på 500 kr från Däckia som högsta vinst. En eloge till alla 
 i styrelsen som får rabattfirmor och andra företag att lämna fina priser. 
 Alla medlemmar fick hämta varsitt pris. 
 
 Ett stort tack till rabattfirmor med flera för deras insatser 
 
 Efter lotteriet fick vi tillsammans med Motormännen lyssna till Jim Hedlund från  
 Landsarkivet som visade overheadbilder och engagerat och roligt berättade 
 om Gamla Östersund. 
 
 Ordföranden hälsade därefter medlemmar med respektive välkomna till bords. 
 En mycket riklig och god meny som bestod av potatisgratäng, rostbiff med flera 
 grönsallader, hallonpannacotta med kaffe serverades av Kungsgården. 


