Protokoll Årsmöte BMW Sport Club
Söndagen den 12e mars
Tid: 16.00
Plats: Telefonkonferens
Deltagare: Göran Benjamin (observatör), Krister Funder, David Johansson, Peter Naperotti, Johan Rius, Stefan
Toth, Gunnar Östlund, Peter Norrman, Johan Armskogh, Mikael Bäck, Patrik Skoog

Årsmötesagendan som annonserats med kallelsen är följande:
§1 Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning


Stämman svarade JA på denna fråga.

§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet


Till mötet valdes David Johansson som ordförande och Patrik Skoog som sekreterare.

§3 Val av rösträknare tillika justeringsmän, samt kontroll av antalet röstberättigade.


Till mötet valdes Gunnar Östlund och Peter Norrman som justerare och rösträknare.

§4 Styrelsens verksamhetsberättelse


Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen.

§5 Ekonomisk rapportering




Bokslut för 2015 och 2016 skickades ut via mail innan årsmötet. Kassören berättade att kassan nu är
65 641: Gunnar undrade vad posten licenskostnader är, svar är att denna post har samband med licenskursen.
Göran Benjamin skickade en eloge till Kassör, Johan Rius för gott arbete

§6 Revisorberättelse


Krister Funder kommenterade den sedan tidigare utskickade revisionsberättelsen. Krister har studerat
räkenskaperna och läste upp PM med betyget ”betydligt bättre ordning” jämfört med tidigare.
Kvarstår gör ett mindre antal ”formaliafel” som bör rättas till. Revisorn styrker ansvarsfrihet för
styrelsen.

§7 Fastställande av balans och resultaträkningar



Årsmötet beslutade att fastställa resultat och balansräkning i enlighet med årsredovisningen för 2015
Årsmötet beslutade att fastställa resultat och balansräkning i enlighet med årsredovisningen för 2016

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen



Ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2015, stämman svarade JA på denna fråga
Ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2016, stämman svarade JA på denna fråga

§9 Fastställande av avgifter 2017


Medlemsavgift för BMW SC fastställs till samma nivå 2017 som 2016, dvs 700:-

§10 Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmar


Inga motioner inkomna

§11 Val av styrelse


Finns dagsläget inga kandidater till ny styrelse. Uppdraget faller på moderklubben att utse en
interimsstyrelse.

§12 Val av revisor


Uppdraget faller på moderklubben att utse en revisor.

§13 Val av valberedning


Uppdraget faller på moderklubben att tillsätta valberedning.

§14 Övriga frågor






BMW Sport Clubs officiella adress skall flyttas till BMW Club Schwedens adress i Bromma och anmälas
till skatteverket, organisationsnummer 802456–4836. Ansvarig BMW Club Schweden.
BMW Club Schweden skall förvalta BMW Sport Clubs kassa, domän och övriga tillgångar som har med
BMW Sport Clubs verksamhet att göra.
Mikael Bäck skickar backup på gamla hemsidan till BMW Club Schweden.
Krister Funder och Johan Rius skickar ekonomisk information till BMW Club Schweden.
BMW Club Schwedens interimsstyrelse skall ta över teckningsrätt av organisationsnummer, SBF
Online/LOTS samt inloggning till bankkonto. Ansvarig BMW Club Schweden.

§15 Årsmötets avslutande

Sekreterare:
Patrik Skoog

Justeringsman:
Gunnar Östlund

Justeringsman:
Peter Norrman

