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s1
Mdtet dppnades av ordfdrande Janne Svensson som dnskade alla vdlkomna.

s2
Val av ordf6rande f6r mdtet. Till mdtesordf6rande valdes Janne Svensson.

s3
Val av sekreterare for mdtet. Till sekreterare f6r m6tet valdes Vivian Frdde.

s4
Val av tvA justeringsmdn till protokollet. Tilljusteringsmdn valdes Gert Ldvgren och Gunnar
Nilsson.

s5
FrAgan om m6tet blivit beh6rigen utlyst. M6tet har annonserats i Bulletinen enligt stadgarna
samt pA klubbens hemsida. Separat inbjudan har skickats ut till medlemmarna. Motet har
s6lunda utlysts enligt stadgarna.

s6
Fdrslag till dagordning fdr m6tet. Till mdtet utdelad dagordning antogs.

s7
Verksamhetsberdttelse for 2006. Verksamhetsberdttelsen f6r 2006 ldstes upp av
ordfdranden och godkdndes av m6tesdeltagarna.

s8
Kassarapport och revisionsberdttelse f6r 2006. Janne Svensson f6redrog kassarapporten
och revisionsberdttelsen fdredrogs av Jan Grimming. Revisorerna Jan Grimming och Eva
Hansell f6reslog att balans- och resultatrdkning faststdlls och att ansvarsfrihet beviljas f6r
styrelsen. Motet beslutade att anta irsredovisningen.

se
Fr6gan om ansvarsfrihet fdr styrelsen. Mdtet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

s10
Val av ny ordfOrande fdr tv6 6r. Valberedningen f6reslog omval av Janne Svensson. Beslut
enligt valberedningens f6rslag.



s11
Val av dvriga styrelseledamdter f6r tvd Ar. Valberedningen fdreslog:

- tillsekreterare och registeransvarig - nyval av Vivian Frdde, som eftertrdder Bo
Hemmingsson som sekreterare och Johan Wikstr6m som medlemsregistrator;

- till kassdr - omval av Leif Barryd;
- till redaktdr - nyval av Gunnar Andersson, som eftertr€der Mona Wikstr6m;
- till distriktssekreterare South - omvalav Bj6rn Hedlund;
- till distriktssekreterare West - nyval av HAkan Nilsson, som eftertrdder Thomas Roy;
- till distriktssekreterare East - omval av Jan Bergstr6m:
- till regaliaansvarig - omval av Leif Barryd
- till utlandssekreterare - omval av Geoff Dykes

M6tet besl utade en ligt valbered n i ngens fdrslag.

s12
Faststdllande av intrddes- och Arsavgifter f6r 2008. Ofdrdndrade avgifter fdreslogs. Mdtet
beslutade enligt fdrslaget.

s13
Val av ledamdtertill valberedningen. F6reslogs omval av lngvar Fredriksson och Bengt-Ake
Wallbert. M6tet beslutade enligt fdrslag.

s14
Val av revisorer. Fdreslogs omvalav Jan Grimming och Eva Hansell. M6tet beslutade enligt
f6rslag.

s15
lnkomna motioner. lnga motioner har ldmnats in f6r behandling.

s16
Inga ovriga fr6gor har inkommit.

Avgiende styrelseledamoterna Mona Hellberg-Wikstrdm, Johan Wikstrdm och Thomas Roy
avtackades och tackade f6r sig.

s17
M6tet avslutades.

lJtila:v
\ ,

/Trdt
Vivian Frode
Sekreterare

<L'";z#azL

,,.Gunnar Nilsson

l''


