
 
 

Protokoll från årsmötet Ballbangers MC 3 november 2018 

 
§ 1. Presidenten öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 
§ 2. Dagordningen godkändes. 

 

§ 3. Till mötesordförande (Ulrik) och mötessekreterare (Helene) valdes sittande. 

 

§ 4. Till justerare valdes Elin och Hasse L att  tillsammans med ordförande justera 

protokollet. 

 

§ 5. Mötesordförande läser högt igenom föregående års mötesprotokoll. Inga tillägg. 

Eventuella uppföljningar tas upp under övriga frågor. 

 

§ 6. Ekonomisk rapport av vår kassör Camilla, se bilagor. 

 

§ 7. Årsmötet röstade igenom att höja medlemsavgiften från 200 kr till 250 kr. 

 

§ 8. Till val av sekreterare, valdes sittande Helene för ytterligare 2 år. 

 

§ 9. Till val av utökad styrelse valdes Kjell med särskilt ”fika ansvar” eller liknande 

gemensamma aktiviteter. Inbjudan sker via sms-slingan. Till presentansvarig valdes 

Seija, kommande år är det två medlemmar som fyller jämna år. 

 

§ 10. Peter Hillerström valdes vid årsmötet in som fullvärdig medlem. Eddie 

Linander är ny prospekt i klubben vilket var enhälligt. 

 

§ 11. (se § 5) Den nyinköpta stereon ska alltid förvaras i Thomas garage, den hämtas 

där och lämnas tillbaka på samma plats. Var och en som lånar den har ett eget 

ansvar.  

Militärtältet har tills idag förvarats hos Janne i Barkhyttan, han ska flytta. Det 

beslutas att i stället alltid förvara tältet hos Hasse S. på Rörteknik, Kryddstigen.  

 

Angående nya klubbtröjor rapporterar Peter och Seija att de fortsätter sitt arbete, 

inget klart ännu.  

 

Invigningen 2019: 2018 års utökade styrelse (Kjell o Seija) hjälper Elin med 

planeringen/utförande av invigningen första lördagen i februari 2019.  



 

Seija kollar upp intresse för att hyra ett bad i Bomhus, som en gemensam 

klubbaktivitet. Intresse finns och hon återkommer vid ett senare tillfälle.  

 

Camilla och Kjell har inte längre ansvar för alkoholinköpen. Det beslutas att var 

och en får ta med sig sitt eget.  

 

Kjell påtalar att TT nästa år kommer att krocka med pokerrun, han föreslår att 

flytta på TT. Mötet beslutar att flytta TT till 31/5-2/6 Seija och Camilla letar plats. 

Utvärderas på nästa årsmöte (2019).  

 

Flera medlemmar kommer att vara med på en gokart tävling i december i år, de 

uppmanar att så många som möjligt ska komma dit och heja på sina 

klubbmedlemmar och vara med på festen efteråt. 

 

§ 12. Mötet avslutas. 

 



 



 



 


