
     Mötes protokoll                                    
 

   FÖRARFÖRENINGEN SVENSK CROSSKART 
   ÅRSMÖTE 2014 

 
 Datum:    Lördag 11/10 – 14 
 Plats:        Eurostop Hotell Örebro 
 
 § 1  Mötets Öppnande 

Ordförande Leif Svärd hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
 § 2  Godkännande av dagordning 

Dagordningen lästes upp och  godkändes. 
  
 § 3  Val av mötesfunktionärer 
  Mötet valde Kent Eriksson till ordförande. 
  Sekreterare  Andreas Carlsson 
  2 st justeringsmän tillika rösträknare: Thomas Andersson och Thomas Oscarsson 
  
 § 4  Godkännande av kallelse till årsmötet   

Kallelse skickades ut 20 Aug 2014.  
Kallelsen blev godkänd. 

 
 § 5  Fasställande av röstlängd 

 Medlemslistan användes som röstlängd. 
 
 § 6  Verksamhetsberättelse  

Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen och mötet godkände den. 
 
 § 7  Kassarapport  

Omsättning för 2014 var 60.225:- 
Med ett resultat                  - 691:50 
Eget kapital 2014              67.479:- 
Intäkter för annonsering på hemsida hamnar på år 2015. 
Klädförsäljningen ligger vid sidan av kassaraporten och har ett + på 5500:- 
Kassören läste upp kassaraporten och mötet godkände den. 

 
 § 8  Revisionsberättelse 

Revisorer Håkan Karlsson och Ulf Wauge har granskat förarföreningens verifikationer och hur redovisningen 
gått till.  
Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för den period granskningen avser. 
 
§ 9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutade att styrelsen får ansvarsfrihet för innevarande år. 

 
 § 10 Arvoden 
 Mötet beslutade att arvodet om 1.000:- kvarstår till webmaster och Kassör. 
                  Både kassör och webmaster tackade nej till arvodeet. 
 
  
 § 11 Medlemsavgifter 
 Mötet beslutade om samma medlemsavgift som 2013: 200:- enskild och 300:- familj. 

 



 § 12 Val av styrelse 
   Ordförande -1 år   Förslag: Leif Svärd och Kent Eriksson.                       Kent Eriksson blev vald. 

Sekreterare - 2 år  Förslag: Susanne Skyllqvist.                                        Susanne Skyllqvist blev vald. 
Kassör – 2 år          Förslag: Björn Bergström.                                           Björn Bergström blev vald. 
En ledamot – 2 år Förslag: Leif Swärd, Mattias Andersson.                  Leif Swärd blev vald  
En suppleant – 2 år Förslag: Andreas Carlsson.                                       Andreas Carlsson blev vald. 
Suppleant Viktor Johansson avsäger sig uppdraget och                                                                      
föreslår Lars-Erik Svensson, mötet föreslår Mattias Andersson.         Mattias Andersson blev vald 
Två ledamöter i valberedning – 1 år Förslag Rikard Berglund.             Rikard Berglund blev vald.                                                   
Styrelsen fick i uppdrag att finna ytterligare en ledamot till valberedningen.  
Val av två revisorer -1 år Förslag Håkan Karlsson och Ulf Wauge.      Håkan Carlsson och Ulf Wauge blev valda.   
  
§ 13 Stadgeändring 
Nuvarande verksamhets och räkenskapsår är  fr.o.m. 1/10 t.o.m. den 30/9. 
Förslag till ändring fr. o. m. 1/9 t.o.m. 31/8. 
Mötet godkände ändringen. 

 
 § 14 Hemsida 

Till webmaster valdes Stefan Lundgren på 1år. 
Ronnie Jakobsson har arbetat hårt med hemsidan under året och vi har fått mycket bra 
besöks siffror på nya hemsidan, 11 nationer har besökt vår sida 

 Web shop:  Anna-Lena Oscarsson har tagit kontakt med ett företag som kan hjälpa till med att bygga upp en 
web shop för våran kläd kollektion.  

 
 § 15 Arbetsgrupper 

 Mötet kom överens om att ställa kontaktpersoner i dom olika klasserna åt sidan, och bara ha en kontaktperson 
till alla klasser, eftersom kontaktpersonerna sällan har utnyttjats. 
Mötet valde Kent Eriksson som kontaktperson. 

 
 § 16 Motioner 
 Se bifogade sidor 

 
   § 17 Information från utskottet 
 Utskottet hade ingen möjlighet att deltaga på förarföreningens möte. 

Utskottet sände över en skrivelse som delades ut till mötes deltagarna. 
 Styrelsen har gått igenom skrivelsen och funnit en del felaktigheter, då styrelsen inte hade någon möjlighet att 

gå tillbaka till utskottet p.g.a. för kort tid mellan att styrelsen fick skrivelsen och mötet, så fick styrelsen i 
uppdrag av mötet att kontakta utskottet för en förklaring.  

 
 § 18 Val av årets SM-arrangör 

Årets arrangör blev Lycksele MK 
 
 § 19 Övriga frågor 
                Förar Föreningen  allmän diskussion. 

Styrelsen vill ha in mer material till hemsidan, annonser, reportage, bilder m.m. 
Mötet vill få en bättre på resultat uppdatering på hemsidan. 
Mötet tyckte att styrelsen skulle inleda en diskussion med Norska förarföreningen om ett gemensamt 
samarbete för att bli starkare 

 Deltaga på mässor – motordagar: Styrelsen kommer att ställa ut cartar på NGK Masters i Karlstad  
Mötet tyckte att föreningen kunde titta på att deltaga på Elmia mässan 

 Vad tycker mötet om Extrem cart? Ska dom Ingå i Förar Föreningen?  
Alla på mötet tyckte att extrem inte skulle ingå i förarföreningen. 
 
§ 19B Information från Simpson 
Jan Phersson från Simpson höll föredrag om hur säkerhetsutrustningen i kartarna skulle vara monterade och  
visade upp hjälmar, HANS och Hybridskydd m.m. 



 
§20 Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
§12 Val av styrelse 
Styrelsen fick i uppdrag att ta fram en ledamot till valberedningen. 
Styrelsen har frågat Örjan Gawell om att sitta 1 år som ledamot i valberedningen. 
Ö. Gawell har tackat ja till uppdraget. 
 
 
 
 
      
___________________________ 
Andreas Carlsson 
 
 
 
 
____________________________                                                                    ________________________ 
Thomas Andersson                 Thomas Oskarsson 
 
Årsmötesprotokoll är underskrivna och godkända 


