
MORGAN OWNERS GROUP OF SWEDEN

Protokoll fr8n Srsmote den 27 mai 2072
pi aAckaskog Slott, Fjalkinge

Niirvarande stlrelseledamdter:

JonnyEjderbring Ordliirande
LennartNilsson
Morgan Nordh
Leif Barryd
Hakan Nilsson
Bjdm Roxlin

Vice ordliirande
Seketerar€
Kassdr
Distriktssekr. West
Distrillssekr. South

Ej nArvarande:
GunnarAnde$son Redaktitr
Jan Bergstrdm Distrikssek. East
Ulf Willdn Utlandssekreterare

$l

Ordftrande hiilsade alla viilkomna och liirklarade miitet dppnat.

52

Deltagama godkiinde den Fesenterade dagordningen.

$3

Frigan om m6tet blivit behdrigen utlyst besvarades medja,

$4

Val av ordfijrande ftir mdtet. Sittande ordftirande litreslogs och godkAndes.

$5

Val av sekreterare ftir mdtet. Sittande seketerare liireslogs och godkiindes.

06

Val av &ajusteringsman ldr protokollet. Staffan Engstrdm och Bjdm Hedlund fdreslogs och
godk?hdes.



$7

Verksamhetsbedttelsen litr ax 201 I presenterades och godknndes av deltagarna.

$8

Resultat- och balansrekningen Ar 201 I redovisades. Resultat- och balansrakning er 201I
godkiindes.

$e

Revisionsberafteb€n lestes upp av Ake Mellbrink pi revisor Jan Grimmings begairan.

$10

Frigan om ansvarsfrihet fth strelsen godkiindes av deltagama.

$u
Val av ordftirande. Valbercdningens ldrslag Lennart Nilsson. N)val pA I 6r, godkiindes

$12

Val av vice ordliirande. Valberedningens fii.slag Clnister Wahlgren. N1,val pA 2 ir, godkiindes.

$13

Val av aiwiga styrelseledamdter.

Sekreterare: Morgan Nordh, Omval pe 2 er, godkendes.

Distriktssekrcterare East: Valberedningens fbnlag Kaj Sjitholm. Nyval pe 2 ef, godkandes.

Distiiktsseketerare West: Valberedningens liirslag Ulrik Orstadius, Nryal p6 1Ar, godkdndes.

Utlandssekreterare: Ulf Will6n. Omval pA 2 Ar, godkindes.

Kassdr: LeifBarryd, .edaktiir: Gunnar Andersson och distriktssekreterare South: Bjdm Roxlin, har
alla I ir kvar.

$14

Val av revisorer. Omval av Jan Crimming och nyval av Paolo Bartolgtti, godkdndes.



$15

Valberedningen sitter kvar ytte.ligare ett fu och be$Ar av Bjdm Hedlund sammankallande, peter
Carlstliim och Bo Hemmingsson.

$16

Ordfdranden informerdde om budgeten ldr 2012.

$17

Faststellande av medlems- och prcnume€tionsavgifter. Ingen 6rendring av avgifter.

$18

Inkomrnen motion frAn Ingvai Fredriksson. Ordlitrande liste upp motionen som handlade om att
l3imna ett bidrag till stiftelsen "Morgan Statue Foundation". lngvar liireslar a$ Arsmiitet ftir Morgan
Owners Group ofSweden beslutar att e.legga CBP I 000 eller ett lempligt belopp , till stiftelsen
"Morgan Statue Foundation". Styrels€ns ldrslag iir att understtka laget pe projektet och om
projektet ser ut att gA i mel lemnar klubben ett bidrag, fiirslaget godkendes.

$19

Ovriga frigor:

. Bjiim Hedlund fiamfdrde ett stort och varmt tack till de avgaende ledamiitema Jonny
Ejdeibdng, Jan Berystrttm och Hakan Nilsson ftir deras arbete i klubben. De a ckades
med en appled.

. Peter Carlstrdm tog upp frigan on inte klubben kan utse en person ldr att lijra
ldrsekingsdiskussion med lf. Bjiim Roxlin och Lennart Nilsson utreder ooh resultatet
redovisas i Bulletinen.

. En ny matrikel ir under tryckning och kommer att distribueras underjuni.

. Nya ordfdranden Lennart Nilsson presenterade sig.



$20

Mdtet avslutades.

Brcl6kog 27 tllsj 2012

Vid pro{okollet
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Bj6m Hedlund


