
2.

Årcmöte ölands veterantraktorklubb 14-0 Z-Zz

Årsmötet öppnas av avgående ordförande Henrik Larsson och
gästande Jenny Sundman.

Till mötets ordförande väljs Jenny Sundman och sekreterare blir
Magnus Minnert.

Tilljusteringsmän väljs Torbjörn D och Hampus p.

Dagordningen lästes igenom och godkänndes.

val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter: Till ny
ordförande väljs Anders Lindström och Henrik Larsson blir
ledamot.

val av revisore6 valberedning och medhjälpare: t arbetsgruppen
ersätts Peter O av Joakim Mo.

7. Verksamhetsberättelse: Jenny Sundman läser.

Revisionsberättelse: Revisorerna har givit sitt godkännande och
Lars c går igenom balansräkning och resultaträkning och za].3
års netto blir 32 000:- och styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Styrelsens förslag till aktiviteter 2AL4: Rally 3tli, plojning,

skördefest och en tvådagarsresa L8-Lg/Lo-14 Motordagen ser

inte ut att bli av iår. Kjell L ställer frågan om vi är intresserade av

ställa ner några maskiner i stora Rör som är årets ölandsby vid
Öland spirar och skördefesten och Joakim Mo påminner om
Räddningstjänstens dag i Degerhamn.

Övriga frågor: Henrik berättar om klubbens eventuella intresse

för en 450kvm stor maskinhall med 2000kvm tomt iErnbotten
till ett pris av 750 000:- vidare tänker han se hur en finansiering
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skulle kunna se ut, bland annat eventuell uthyrning av platser

till vinterförvaring. Lasse kontrar med ett förslag att ev bygga ut
vårt skjul i Högsrum. Alvar tar återigen upp frågan om

registrering av traktorer för de som vill och en egen

bekymmersam registrering, men intresset har hittills varit svagt.

Vidare tar han återigen upp en kommande SM-plojning och

söker mark och funktionärer till 20-2119. Joakim Mo tar upp en

gammal id€ om att flytta hemsidan till Facebook också men

församlingen är rädd att hemsidan då tappar besökare och dör

ut. Nya ordföranden Anders berättar hur det går med

renoveri ngsi nsatse rna på vå r trasiga tä nd ku le m otor.

rr. Jenny avslutar mötet och traditionsenligt tillsammans rned kaffe

och dopp.
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Sekreterare: Magnus Minnert


