Årsmötesprotokoll
Förar Föreningen Svensk Crosskart
2016
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade samtliga medlemmar välkomna
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes upp och godkännes
§ 3 Val av mötesfunktionärer
Till ordförande valdes Kent Eriksson, sekreterare Leif Swärd
2 st justeringsmän tillika rösträknare valdes Anders Michalak
Mats Sebom
§ 4 Godkännande av kallelse till årsmöte
Kallelse skickades ut i början på September. Mötet godkände kalelsen.
§ 5 Fastställande av röstlängd
Berättigad till att rösta enligt inbetald medlemsavgift lista
§ 6 Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes ( se bif.)
§ 7 Kassarapport
Kassören läste upp hur penningflödet varit i föreningen, rapporten
Godkändes
§ 8 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp, revisorn fann inga anmärkningar på
årsredovisningen utan godkände den i sin helhet.
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att styrelsen får ansvarsfrihet.
§ 10 Arvoden
Kassör och Webmaster avsa sig arvodet på 1.000:- / person
§ 11 Medlemsavgifter.
Ingen förändring av medlemsavgiften, 200:- för enskild medlem
300:- för familj

§ 12 Val av styrelse
Mötet valde Ordförande
1 år Kent Eriksson
Kassör
2 år Björn Bergström
Ledamot
2 år Mats Sebom
Suppleant
2 år Roger Enlund
Adjungerande
1 år Leif Swärd
Adjungerande
1 år Anders Michalak
Ledamöter Valberedningen 1 år Johan Eklund
1 år Thord Axelsson
Revisor
1 år Transport Revisioner
I Örebro Crister Augustsson
Sekreterare
Anette Petersson 1 år kvar
Ledamot
Rickard Eliasson
1 år kvar
Suppleant
Mattias Andersson 1 år kvar
Webmaster
Jens Rippe
1 år kvar
§ 13 Hemsida
Måste bli mer cirkulation på hemsidan, Nils Andersson går in som
behjälplig till webmastern. Och dom båda utvecklar hemsidan så det
blir en större snabbhet med nyheter och resultat.
§ 14 Motioner
Motioner med utlåtande från utskotet och Förar Föreningens
styrelse finns att läsa i bifogade filer.
Lite diskussioner uppstod om:
Att vi vill köra 4 varv i kval
Vid begränsning av dämparnas utformning hur ska det utformas
Att få borra i hjälm för Hans skydd
Frågorna som togs upp tas med till utskott och hjälmfrågan till
säkerhetskommittén
§ 15 Extrem och Förar Föreningen
Då det var 2 år sedan beslutet om att Extrem inte skulle ingå i Förar
Föreningen, så ansåg mötet att var dags att ta upp frågan till förnyad
genomgång, mötet tog ett enhälligt beslut att Extrems aktiva är
hjärtligt välkomna till Förar Föreningen Svensk Cross Kart

§16 Information från utskotet
Avgaskrök, plasttak, 1 st kamera per cart, Slopa krav på frambroms i
klass 250cc + 40 vid sprint tävling, slopa warm up på Söndag,
Vikter i klasserna, start avgifter, plats i depån se bifogad fil
Stefan Lundgren har valts in som adjungerad i utskotet han kommer
att vara behjälplig till tekniker Bosse, Stefan kommer att åka med på
NEZ mötet
Förare från Ryssland som åker med vad vi tror är en Go kart motor
kommer att tas upp på NEZ mötet
Preliminär tävlingskalender presenterades se bif
Ovansående kommer i det nya regelverket för 2017.
GLÖM INTE ATT GÅ IN OCH LÄS REGELVERKET.
§ 17 Val av årets arrangör
Haninge 16
Finnskoga 18
Karlstad
0
Lycksele
4
Skellefteå 1
Östmark
0
Arboga
0
Finnskoga Ett stort grattis från Årsmötet.
§ 18 Övriga frågor
Öka antalet tävlingar. Styrelsen kommer i sammarbete med utskotet
att gå igenom hur vi ska utforma en serie – sprint
Jobba vidare med kläder, lägga ut på hemsidan.
Deltaga på ELMIA om Föreningen kan arbeta med samma budget som
tidigare.
Tillsäta en PR grupp för marknadsföring mot tilltänkta arrangörer
Uppvisning typ Monster Jam, Elmia,
Styrelsen tar med sig detta till möte med utskotet.
Varför skrivs det aldrig i vagnboken, frågan tas med till utskotet
Arvika varför inte SM. Kollas upp.
Kommunikation mellan förare och depåpersonal.
Frågan tas med till utskotet.
250cc föraren Nils Andersson Arvika visade upp och informerade
om Cross Kart Magasin som han tagit fram för marknadsföring av
crosskart. Mötet blev imponerade och vill se en utvekling.

§ 19 Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.

Protokollet är granskat och godkänt av valda justeringsmän

Anders Michalak

Mats Sebom

