
Årsmöte Ölands veterantraktorklubb 2012-02-23

1. Årsmötet i församlingshemmet i Högsrum öppnas inför 
en mager skara.

2. Val av orförande och sekreterare: Sittande.
3. Justeringsmän: Torsten och Sven C.
4. Godkännande av kallelse och dagordning.
5. Vl av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
6. Val av revisorer, valberedning och medhjälpare.
7. Verksamhetsberättelse 2012: Henrik går igenom denna 

inför de samlade medlemmarna.
8. Revisionsberättelse 2012: Lasse går igenom denna och 

styrelsen beviljas fortsatt ansvarsfrihet.
9. Styrelsens förslag till arrangemang 2013: Året börjas med 

det sedvanliga Rallyt som i år kommer att vara en dag, 
därefter följer Motordag i Borgholm, körning till Målilla, 
plöjning, skördefest och höstresa. 

10. Övriga frågor: Alvar kommer med ett förslag till årets 
höstresa (Hörby) eller Holmsjö. Resultatet från 
enkätfrågorna på 2012 års resa hade hastigt 
sammanställts av mig och delgavs de församlade 
medlemmarna. Styrelsen berättar om planerna att ev göra 
en tvådagars höstresa inför 10års jubileét. Vidare 
framkom det att det finns många medlemmar som gärna 
skulle villja se vad andra medlemmar samlat på sig. Lars 
N berättar lite kring studiecirkeln vi hade i höstas (Från 
stall till maskinhall) och undrar om intresse finns för en 
andra omgång i höst? Detta mottas varmt och kommer då 
troligen att vara förlagd till trakten av Gårdby. Lasse tar 
upp renoveringen av vår tändkula som fortfarande inte 
påbörjats och nu har reparatören blivit sjuk, funderingar 
kring om vi skulle kunna göra detta jobb gemensamt med 
lite hjälp börjar växa fram. Ett alternativ är att köpa en 



färdig motor vi känner till och sedan reparera upp vår 
egen för att sedan sälja? Styrelsen beviljas ansvarsfrihet i 
denna fråga och skall göras klar vid nästa styrelsemöte. 
Lars C påminner om att vi har två gamla pressar som 
behöver omsorg, vedklyven som vi haft som ett 
gemensamt arbete i Färjestaden växer så sakteliga fram. 
Henrik börjar så smått planera inför klubbens 10års 
jubileum och frågan som uppkommer är om den skall 
firas 2014 el 15, ett gemensamt beslut blir 2015! Detta år 
kommer naturligtvis firas lite extra. Alvar påminner 
återigen om försäkringsfrågan och skillnaden mellan 
registrerade och oregistrerade fordon.

11. Mötet avslutas över en god kopp kaffe med dopp.
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