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ÅRSMÖTE
Observera!
Årsmötet kommer i år att hållas i februari 2016
Tid:
Söndagen den 21 februari 2016 klockan 15.00.
Plats:
Arvika Fordonsmuseum
Program:
Årsmötesförhandlingar med val av styrelse.
Efter mötet får ni följa med på en resa från Arvika ner till
Afrika och Saharaöknen och tillbaks!
Sen blir det alla knuttars favoritföda, Kaffe och Körv.
OBS!
Det är helt ofarligt att komma på mötet, ingen blir tvingad
till någonting utan att först ha kontaktats före mötet!
VÄLKOMNA
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DAGORDNING ÅRSMÖTET 2016
§ 1 Välkomst- och öppningsceremoni
§ 2 Upprättande av röstlängd
§ 3 Har kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig ordning?
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§ 6 Genomgång och godkännande av 2015 årsmötesprotokoll
§ 7 Föredragande av 2015 års verksamhetsberättelse
§ 8 Redogörelse för föreningens ekonomi
§ 9 Genomgång av revisorernas berättelse
§ 10 Fastställande av resultat och balansräkning
§ 11 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§ 12 Fastställande av medlemsavgift för 2017
§ 13 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
§ 14 Val av ordförande för 2016
§ 15 Val av övriga styrelseledamöter
§ 16 Val av suppleanter
§ 17 Val av revisorer
§ 18 Val av valberedning
§ 19 Val av arbetsgrupp
§ 20 Val av försäkrings- och besiktningsansvarig
§ 21 Övriga frågor
§ 22 Information om Brunskogsrallyt
§ 23 Mötets avslutande
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Klubbresa till MC-Collection och
Pythagoras Industrimuseum.
16-17 april arrangerar klubben en tvådagars bussresa med
övernattning.
På lördag åker vi till Sveriges exklusivaste mc-museum
MC-Collection i Sollentuna där vi kan se massor av otroligt fina
MC. Efter museibesöket åker vi och checkar in på Scandic
hotell där vi ägnar kvällen åt middag och umgänge.
På söndag åker vi till Pythagoras Industrimuseum där vi får en
guidad visning i den gamla motorverkstaden.
Pythagoras tillverkade bl.a. motorer. När det stängdes förblev
hela verksamheten orörd och vi kan nu besöka en helt autentisk
motorfabrik från en svunnen tid.
Mer info: www.mc-collection.com
www.pythagorasmuseum.se
Datum:

16-17 april

kl 06:00 från fordonsmuseet
Hemkomst söndag kväll

Kostnad: Klubben finansierar kostnaden för bussresa
och hotell med en summa upp till 30,000kr
Tanken är att resan och boende ska bli kostnadsfritt för
klubbens medlemmar. Blir intresset större än förväntat kan en
liten kostnad tillkomma. Detta meddelas i god tid innan.
Det kommer dock att bli MYCKET billigt!
Varje deltagare betalar kostnad för mat, dryck och inträde på
museerna själv.
Anmälan: Intresseanmälan senast den 1:a mars till Lars Nilsson
Tel. 070-614 32 85 eller
lars.nilsson.norton@telia.com
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Räksmörgås i Värmskog
Måndag den 6:e juni är det både nationaldag och
motorkulturhistoriska dagen.
Det tänker vi fira med att åka till Värmskog för att äta
deras stora räksmörgåsar.
Som vanligt möter vi upp med Hammarö MC-veteraner.
För den som vill åka gemensamt åker vi från
Fordonsmuseet kl 11:00
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Brunskogsrallyt &
Wermlandsklassikern
Planeringen inför årets Brunskogsrally och
Wermlandsklassiker pågår för fullt. Klubbens
arrangörsgrupp har varit riktigt kreativa och arbetar med
nya idéer som blir banbrytande och kan göra rallyt till en
publiksuccé om allt går i lås.
Grabbarna i Hammarö MCV är också i full gång med sin
planering så vi har två riktigt trevliga rallyn att se fram
emot i sommar.
Vi återkommer med mer information i nästa nummer av
kedjan!
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TISDAGSCAFÉ
På tisdagar har Fordonsmuseet öppnat Café för oss
knuttar och andra motorintresserade gubbar och
kärringar. Alla är välkomna att komma in på fika och dra
några skrönor.
Tid: tisdagar kl18:00 – 20:00

Sida 8

