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Nervarande styrelseledamdter:

Jonny Ejderbring
Vivian Frdde
Leif Barryd
Hikan Nilsson
Bjdrn Hedlund
Geoff Dykes

Vice ordforande
Sekreterare/medlemsregistrator
Kassdr/regaliaansvarig
Distriktssekreterare West
DistriKssekr€terare South
Utlandssekreterare

s1
Motet oppnades av vice ordforande Jonny

sz

Ejderbring som 6nskade alla velkomna.

Godkdnnande av dagordning. Till mdtet utdelad dagordning antogs.

6m motet utlysts i laga ordning. M6tet har annonsErats i Bulletinen enligt stadgarna samt pa
klubbens hemsida igod tid och har sAlunda utlysts enligt stadgarna.

s4
Val av ordforande fOr motet. Till mdtesordforande valdes sjttande Jonny Ejderbring.

Val av sekreterare for m6tet. Till mdtessekret€rare valdes sittande Vivian Frdde.

Val av tvA justeringsmen till protokollet. Till justeringsmdn valdes Nicke Eriksson och Johan
VVikstrOm.

s7
Verksamhet8berattelse fdr 2007. Till mdtet utdelad Verksamhetsberettelse fdr 2007
godkendes av motesdeltagarna.

6alansrekning fdr 2007. Till mdtet utdelad Resulta! och Balansrdkning 2OO7 kommenterades
av ordfdranden.

ss
Revisionsberdttelsen fdredrogs av Jan Grimming. Revisorerna Jan Grimming och Eva
Hansellforeslog att balans- och resultatrekning 2007 faststdlls och att ansvarsfrihet beviljas
fdr styrelsen. Motet beslutade att anta ersredovisningen.



s10
Fregan om ansvarsfrihet fdr styrelsen. MOtet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

s11
Val av ordfdrande f6r ett er (fyllnadsval). Valberedningen foreslog nuvarande vice ordforande
Jonny Ejderbring. Beslut togs enligt valberedningens forslag.

s12
Val av vice ordfdrande fdr ett er (fyllnadsval). Valberedningen fdreslog att MOG East
distrikssekreterare Jan Bergstrom even etar sig uppdraget som vice ordfdrande under ett ar.
Beslut togs enligt valberedningens fdrslag.

s13
Val av ledamdter till valberedningen. Foreslogs omval av Ingvar Fredriksson och Bengt-Ake
Walibert. Mdtet beslutade enligt forslag

s14
Budget for 2008. Styrelsen kommer att ta fram en sadan. FOr narvarande har inte alla
medlemsavgifrer kommit in.

s1s
Faststellande av medlemsavgifter. Ofdrandrade avgitter foreslogs. M6tet beslutade enligt
fdrslaget.

sl6
Ovriga frdgor

- Firmatecknare f6r klubben och plusgiro ar ordforanden och kassdren var fdr sig.

- Dagens stadgar inneber att hela 8tyrelsen i princip kan bytas ut vid ett och samma ersmoie.
En Btadgeandring behover gdras som inneber att 50 % av styrelsen kan Overlappa varandra.
Mdtet godkanner nu och en definitiv stadgeandring redovises vid neda drsmdte.

- Fdr att bdttre involv€ra MOG South fdreslogs att till valber€dningen knyta en adjung€rad
ledemot inom MOG South.

- Mdtet informeradgs om de kommande hostmdtena och information om dessa ldggs
omgaende d pe hemsidan.

- Utlandssekreteraren Geoff Dykes informerade om senaste nytt vad geller 1oo-Arsjubil6et.
F6r information om boende i England eller 6vrig information, kontakla Geoff. Varje deltagare i
jubil€et maste sjelv arrangera transporten dver till England.

- For att gdra hanterandet av medlemsavgifrer enklare kommer eventuellt att infdr 2009
fdresles en enhetlig avgifr fdr medlem och att avgiften for familjemedlem tas bort.

- F6r teknikintresserade finns en engelsk bloggadress som tillhor Morgan Sports Car Club,
htto://www.mscc.uk.com. Direkt under sidhuvudet finns en lank till Mogtalk Discussion
Group. Der ges anvisningar hur man gdr for att komma in pA och ta del av
diskussionsforumet.
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M6iat av3lutad6s.
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