
Årsmöte för Ballbangers MC 2005 
 

 
1. Val av mötesordförande samt sekreterare. 

 
     Till mötesordförande väljs Il Presidenten och till       
      mötesekreterare väljs Il Sekretessan. 
 
2. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.  

 
Rolf ”Roffe” Hammarberg och Thomas ”Tota” Ersson 

 
3. Sätta villkor för övergång från prospekt till medlem. 

  Förslag: 
• Delta på Träffträningen som alltid ligger sista helgen i maj. 
• Prospekt en säsong (1 maj-1 sep) eller mellan två årsmöten innebär 

alltså att man kan  ha ”otur” och få vara prospekts 1½ år 
• Vara med på Stiil-Träffen 
• Hangaround till årsmöte då man rekommenderas som prospekt. 

Prospekt till nästa årsmöte. 
 
Vi beslutar att man ska vara prospekt en säsong (1maj – 1 sep) samt delta 
på antingen träffträningen (sista helgen i maj) eller Stiil-träffen (helgen 
efter midsommar) 

 
 
4. Ev invigningsrit för nya medlemmar? 

 
Catrin, Viola, Rolle och Johanna leder invigningsarrangemanget som kommer 
att äga rum en bestämd helg varje år. Förslagen är första eller andra helgen i 
februari. Skiftarbetarna skickar in ev schemalagda helger. Invigningsgruppen 
skickar ut datum så snart de fått in ledigheten ifrån alla medlemmar.  

 
5. Ändra i stadgarna §1 från ”en registrerad mc i hushållet” till ”en   
    mc som brukas av medlem”. 
     
     Pga missförstånd vid förra årsmötet är detta redan infört. 
 
6. Utökning av styrelsen med vicepositioner? 

 
Förslaget nedlagt. 

 
7. Ska vi anordna någon träff eller annan aktivitet? 

 
Nej, mer krut på att få igång fungerande åkturer, träffar osv tillsammans i 
klubben 



 
8. Bilderna på hemsidan, lösenordsskyddade?  

• Ev. vissa träffbilder på hemsidan,  mer privata, typ träffträning, 
bakom lösen 

     
    Privata bilder bakom lösen samt träffar osv på den offficiella  
    sidan. Kontakt med Il P om några önskemål om censur finns. 
 
9. Medlemskap för alltid om man en gång blivit invald? 

• Stödmedlem utan hoj, ingen rösträtt eller fullt medlemskap? 
    
   Efter 2 år utan mc blir man automatisk stödmedlem. Samma    
    medlemsavgift som ordinarie medlemmar men man saknar rösträtt  
    och kan ej rekommendera  prospekts. 
 
10.Sluten eller öppen omröstning angående godkännande av     
     prospekts? 

• Öppen kan skapa osämja och dålig stämning. 
• Sluten gör att vissa åsikter inte kommer fram. 

     
    Vi beslutar att fortsätta med öppen omröstning. 
 
10.Sätta ett maxantal i klubben? 
    
    Nej 
 
11. Sätta ett tillfälligt stopp för prospekts? 

• Lite växtvärk, svårt att få sammanhållning när vi växer fort.  
• Intagning av prospekts vartannat år? 

 
       Vi beslutar att ta emot max 4 prospekts/år 
 
13. Hur ska vi göra med respektive? 

• Automatiskt medlemskap? 
• När räknas man som ”respektive” tex när man är sambo eller efter viss 

tid? 
• Ska ordinarie medlem ”anmäla” att förhållandet är officiellt för att 

medlemskap ska vara ok? 
 
      Respektive följer samma regler som prospekts. 
 
 
 
 
 
 



14. Hur ska försenad medlemsavgift hanteras? 
• Förseningsavgift, varning, uteslutning, i så fall efter hur länge? 
• Automatiskt medlem igen så snart betalning kommit in? 

 
     Medlemsavgiften ska vara betald senast 30 januari. Efter 14 dgr   
     går en påminnelse ut till aktuell medlem samt styrelsen och en  
     förseningsavgift på 100 kr läggs på årsavgiften. Efter 31 mars är  
     man utesluten om ej amorteringsplan e.dyl slutits med styrelse    
     och/eller kassör. 
 
15. Krav på närvaro på årsmötet? 
      
      Nej 

 
16. Ekonomisk rapport.  
       
      Bifogas via Il Kassörskan 
 
17. Val av ordförande.  
       
      Sittande får förtroendet ännu ett år. 
 
18. Val av kassör.  
      
      Sittande väljs för ett år till. 
 
19. Val av sekreterare.  
      
      Sittande väljs för ett år till. 

 
20. Fastställande av medlemsavgift.  
       
      Årsavgiften fastställs till 200 kr. Il K lägger även på en avgift  
      för ev jämna födelsedagar under kommande år. 
 
21. Val av nya  medlemmar. 

• Lisa Weinert    godkänns som medlem 
• Per Åsbrink  godkänns som medlem  
• Sussi Holmstedt  godkänns som medlem  

 
22. Ev medlemmar som lämnar oss? 
       
      Medlem som efter årsmötet inkommit med meddelande om avgång  
      är Micke Forslund. Tack för den här tiden och varmt välkommen   
      tillbaka! 
 



23. Övriga frågor 
        
       Ett önskemål om ev jour/skiftschema på hemsidan för att bättre  
          kunna samordna ev aktiviteter. 
       Klubben sammankallas till möte av medlem som yrkar på varning   
         för medlem. 
       Vi beslutar att lägga lite extra på träffträningens femårs-    
          jubileum nästa år. 
       Att på nästa årsmöte ta upp frågan om vi ska behålla enhälligt  
          beslutande om prospekts eller om vi ska gå över till    
          majoritetsbeslut. 


