Protokoll från årsmöte i BMW Oldtimer Club Schweden den 25 januari
2020.

Plats:

1.

Bavaria i Danderyd, Danderydsvägen 142.

Mötets öppnande
BMW OCS ordförande Göran Benjamin välkomnade deltagarna och öppnade
årsmötet.

2.

Justering av röstlängd/medlemslista
Deltagarförteckning sammanställdes genom att deltagarna prickades av mot
anmälningslistan. (bilaga 1).

3. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
Ordföranden informerade om att kallelse var införd på klubbens hemsida, i
BB nr 4/2019 samt i Facebook.
Ordföranden informerade om att årsmöteshandlingarna var utlagda på BMW
OCS hemsida.
Mötet bekräftade att kallelse har skett i stadgeenlig ordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Göran Benjamin.
Till sekreterare för mötet valdes Christer Gustafsson.
5.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till rösträknare, tillika justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden
justera dagens protokoll valdes Rickard Edgren och Wolfgang Zielke.

6. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Mötet godkände den föreliggande dagordningen utan ändringar.
Inga övriga frågor anmäldes.
7. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll
Ordföranden rapporterade att inga utestående frågor från föregående
årsmötesprotokoll förelåg.
Mötet godkände att föregående årsmötesprotokoll lades till handlingarna.

8. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen (bilaga 2) presenterades i pappersform och
deltagarna gavs möjlighet att läsa igenom den.
Ordföranden framhöll att antalet medlemmar har ökat under
verksamhetsåret. Han informerade även om att ett stort antal bilar har
besiktigats för entusiastförsäkring - själv har han besiktigat 30+ bilar.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen.
9. Föredragning av resultat- och balansräkning
Lasse Hannéll redogjorde för och kommenterade posterna i balans- och
resultaträkningen (bilaga 3).
Han påpekade att medlemsintäkterna var större än budgeterat , vilket även
påverkar intäkter och kostnader för MHRF-medlemskapet
10. Genomgång av revisorernas berättelse
Jan Törnkvist läste, i egenskap av revisor, upp den tidigare distribuerade
revisionsberättelsen. Den avslutades med att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen (bilaga 4).
11. Fastställande av resultat- och balansräkning
Mötet fastställde resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2019.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.
Styrelsen föreslog att fler träffar skall anordnas utanför stockholmsområdet.
Som ett första projekt informerade ordföranden om kontakter med en
ständig medlem i Sundsvallstrakten, som också är delägare i
Mittsverigebanan. Idén är att anordna en träff där i samarbete med Molins
Bil, Stockholmssektionen och Motorsportsektionen. I samband med träffen
planeras en licenskurs. På träffen skall även besiktning för entusiastförsäkring samt bankörning genomföras.
Peter A informerade om att han har mejllista på medlemmar med hemvist
norr om Dalälven, som med fördel kan användas för inbjudan till träffen.
Ordföranden meddelade att sektionsstyrelsen mer eller mindre uppmanats av
CS ordförande att i likhet med övriga sektioner ta ut reseersättning för
uppdrag utanför närområdet. Styrelsen har diskuterat detta och föreslår att
styrelsemedlemmarna lämnar in kvartalsvisa reseräkningar.
Mötet godkände styrelsens båda förslag.

14. Val av styrelseledamöter
Stephan Palmgren redogjorde i egenskap av valberedare för valnämndens
förslag.
Möte godkände förslaget och följande styrelse omvaldes i sin helhet:
Göran Benjamin
Lasse Hannéll
Christer Gustafsson

ordförande
kassör
sekreterare

Gunnar Möller
Rickard Edgren

ledamot
ledamot

Mötet beslutade i enlighet med förslaget.
15. Val av Webmaster.
Som adjungerad till styrelsen föreslogs Bertil Ungren som Webmaster.
Mötet beslutade i enlighet med förslaget.
16. Val av revisorer
Som revisorer föreslogs omval av Stefan Hjort och Jan Törnkvist.
Mötet beslutade i enlighet med förslaget.
17. Val av ledamöter i valberedning
Som valberedare föreslogs omval av Stefan Hjort och Stephan Palmgren.
Mötet beslutade i enlighet med förslaget.
18. Förslag till aktivitetskalender
Ordföranden presenterade förslag till aktivitetskalender för 2020
(bilaga 5).
Den 17 maj representeras OCS på Tjolöholmsträffen av Westsektionen.
Samråd sker med Stockholmssektionen avseende Vårutflykten.
Han informerade vidare om att ytterligare evenemang kan tillkomma samt
att vissa datum än så länge är preliminära.
Mötet godkände förslaget till aktivitetskalender.
19. Fastställande av medlemsavgift samt budget för kommande
verksamhetsår
Lasse Hannéll presenterade förslag till budget för 2020 (bilaga 6).
Styrelsen föreslår att årsavgiften blir oförändrad kr 40:- per löpande 12månadersperiod.
Kostnader kan tillkomma för icke budgeterade evenemang som t ex den ovan
föreslagna Sundsvallsträffen.
Mötet godkände förslag till budget och medlemsavgift.

20. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att diskutera.
21. Årsmötets avslutande
I och med detta var dagordningens samtliga punkter genomgångna och
erforderliga beslut tagna. Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse
och engagemang samt tillönskade deltagarna ett nytt inspirerande år i
kretsen av BMW-vänner.
Därmed avslutades årsmötet i OCS 2020.
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Deltagarförteckning
Verksamhetsberättelse för 2019
Resultat- och balansräkning för 2019
Revisionsberättelse för 2019
Aktivitetsplan för 2020
Budget för 2020

Justeringsman

