
MORGAN OWNERSCROUP OF SWEDEN

Protokolt frgn Srsmrite den 31 maj 2009
p3 oreniis Slott, SkSne

Ndrvarande styrelseledamdter:

Jonny Ejderbring
Jan Bergstrcm
Vivian Frdde
Hakan Nilsson
Ejdrn Hedlund
Geoff Dykes

Ordfdrande
Vice ordf6rande, Distriktssekr. East
Sekreterare
Distriktssekr. West
Distriktssekr. South
Utlandssekr.

s1

Ordf6rande hailsade alla vdlkomna och foftlalade motet 6ppnat.

s2
Deltagama godkende den presenterade dagordningen.

s3
FrSgan om mdtet blivit beh6rigen utlyst besvala(les med ja.

s4
V€l av oadfdrande for mdtet. Sittande ordforande fdreslogs och godkiindes.

s5
Val av sekreterare fff motet. Sittande sekrete€rc foreslogs och godkend€s.

s6
Val av tvd justeringsman fiir protokollet. Tomas Landin och Jdrgen Wikestam fdreslogs och godkendes-

s7
Fdrvaltningsberattelse fdr 412008 presenterades och godkdnde6 av deltagarna.

s8
Resultat- och balansrakningen ar 2008 redovisades. Ddr kan ndmnas att regalielagret skrivits ned med
42 187,45 pt grund av sverigheter att salja kvarvarande regalier fr5n bl.a. Varbergsjubileet- Resultat- och
balansriikningen dr 2008 godkendes.

ss
Revisionsberaittelsen Estes upp av revisom Jan Grimming och godkdndes-



s10

Fr6gan om ansvaFfrihet f6r styrelsen godkendes av deltagarna-

511

Sbdgeandring galbnde valperiod fdr stylelaen godkandes. Detta inneber alt vifaren Ove appning av
valperioder som i6r er 40/60.
Bengt-Ake Wallbert Este upp valberedningens forslag till ny styrelse med de nya valperioderna.

Ordfdrande Jonny Ejderbring 1 er

Vlce odforande Lennart Nilsson 2 lr

Sekreterare Morgan Nordh 1 ar

Kassiir Leif Barryd 2 dr

Redaktor GunnarAndersson 2 er

Distriktssekr. East Jan Beeskdm 1 er

Distriktssekr. West Hakan Nilsson 2 er

Distriktssekr. South Bjorn Hedlund 2 dr

Utlandssekr. G€off Dykes I er

s12
Val av ordldrande. Valberedningens fdrslag Jonny Ejderbring godkandes.

s13

Valav vice ordf6rando. Valb€r€dning€ns fdrslag Lennart Nilsson godldndes

s14
Val av dvriga styrelseledamdter. Fdrslag enligt v€lberedningen godkande6.

s15

Val av revisorer. Omval av Jan Grimming och Eva Hansell godkSndes.

516

Val av ledamdter till valb€r€dningon. Fdrealogs Bjdrn Roxlin som repres€ntant f6r South vilkel godkandes.
Bengt- Ake Wallbert och Ingvar Fredriksson har varit verksamma som valber€dning i 1O aroch s€r g6ma att
nya represent€nter tar dver. Inga f66lag framkom varfff omval f6r ytterligare 1 er accepterades och
godkdnde6.

s17

Den fdreslagna budgelen for 2009 godkendes.



s18

Den pa tona aGmdtet f6re6lagna arsavgiflen sorn fr.o.m. 201 0 bli. 400 kr faststel|des. Det innebar att awin
fdr famaljem€dl€m utger.

s19
Ovriga fr6gor:

. F6resl€s atl man via hemsidan kan tipsa om bra ve*stador.

. Easl anango.ar nasta 6rs ntdte. Plats ar inte besldmd. Tid sista helgen i maj.

Geoff Dykes kan hjelpa tillmed sena anmalniagar tilljubileet i England.

Oet finns ocksi 6 platser kvar ibussresa, konkkta Ronny Pobiega om intresse finns.

Orenes den 31 maj 2009
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Tefiny Landin


