
Årsmöte Ballbangers MC  11 november 2017 
 
 

  §1. Presidenten öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

§2. Dagordningen godkändes. 
 
§3. Till mötesordförande (Ulrik) och mötessekreterare (Helene) 
valdes sittande enhälligt. 
 
§4.Till justerare valdes Roger och Elin. 
 
§5. Mötesordförande läser högt igenom föregående 
årsmötesprotokoll 2016. Godkändes. 
 
§6. Ekonomisk rapport redogörs av kassör Camilla, samt 
verksamhetsberättelse, se bilagor. 
 
§7. Medlemsavgiften för 2018 är oförändrad, 200 kr. 
 
§8. Till kassör 2 år valdes sittande, Camilla. 
 
§9. Till ordförande 2 år valdes sittande, Ulrik. 
 
§10. Till utökad styrelse valdes, Hasse och Carita. Hasse har fortsatt 
fika ansvar och för att dessa inbjudningar kommer via den 
gemensamma sms-slingan. Carita är fortsatt present ansvarig. 2018 
är det ingen som fyller jämna år. 
 
§11. Medlemmar/prospekt. Fred vill gå ur klubben. Nuvarande 
proppen Peter Hillerström väljs inte in vid detta årsmöte pgav att han 
under året inte uppfyllt medlemskriterierna i klubbens stadgar. Han 
erbjuds att stå kvar som prospekt ytterligare 1 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§12. Övriga frågor som behandlades vid mötet var:  
a) Seija föreslår, Att köpa in en ”musikmaskin” till klubben att ta 

med tex. Till TT eller annan klubbaktivitet. Ska förvaras i Hasses 
lokal på Kryddstigen. Och den som lånar ska kvittera ut den 
skriftligen. Tomas och Peter L. tar inköpsansvaret. 100 kr ska 
även tas ut extra på nästa års medlemsavgift (engångs) för 
sponsring av inköpet. Beslutet röstades och godkändes. 

b) Roger föreslår, Att köpa in en alkomätare för bruk vid 
klubbaktiviteter. Bra idé men behovet alltför begränsat. 
Godkändes inte. 

c) Kjell och Camilla tar hand om kommande alkoholinköp inför 
klubbaktiviteter såsom TT.  Medlemmen får då själv höra av sig 
till dom. Alkoholinköpen får medlemmen själv betala direkt till 
Camilla/Kjell. Utvärderas om 1 år. 

d) Beslut tas om en minimum nivå i kassan på +5000kr kan justeras 
vid behov. Vid ett eventuellt överskott i kassan ska klubben göra 
någon extra aktivitet tillsammans. 

e) Ang.TT. Blir även nästa år 2 dygn sista helgen i maj. Seija och 
Camilla letar ny plats för TT. 

f) Inventering av ryggmärken. 3 finns hos Tomas. Ulrik har 
ytterligare 1märke som Elin ska ha, med som vanligt 100 kr i 
deposition. 

g) Seija och Peter L kollar upp priser på nya klubbtröjor och tryck 
ex. munktröjor,t-shirts etc. 

h) Enklare beslut ang.de nya klubbtröjorna tas upp via sms-slingan. 
i) Det är ingen invigning 2018. Förslag är att istället göra något 

annat tillsammans första helgen i februari. 
 

§13. Mötet avslutas. 
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