
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagordning vid årsmöte för Vulcan Riders Sweden 2021-08-28 
 
§ 1 Årsmötet öppnas av ordförande Michael Moberg. 

§ 2 Val av ordförande för mötet. 

§ 3 Val av sekreterare för mötet. 

§ 4 Fastställande av dagordning.  

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande. 

§ 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet. 

§ 7 Årsberättelse för verksamhetsåret.  

§ 8 Ekonomisk rapport för verksamhetsåret. 

§ 9 Revisionsberättelse. 

§ 10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 

§ 11 Val av ordförande/president för en tid av 1 år. 

§ 12 Val av fyra st. ledamöter för en tid av 2 år. 

§ 13 Val av två revisorer samt en revisorssuppleant för en tid av 1 år. 

§ 14 Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav 1 sammankallande. 

(Se separat blad) 

§ 15 Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår 

§ 16 Motioner. (Se separat blad) 

§ 17 Övriga ärenden. 

§ 18 Avtackningar av avgående funktionärer. 

§ 19 Tyst minut för de medlemmar som gått bort under året. 

§ 20 Mötet avslutas.  

 

 

 

 

 

 

 



Styrelsens förslag till valberedning: 

Omval #1302 Claes-Göran Franzén 

Nyval # 5603 Christer Jansson 

Nyval # 8787 Annika Rosén 

 

Motion 1. 

Jag föreslår att alla aktiviteter i klubben delas i Facebook-gruppens evenemang och inte bara 
en länk i flödet från forumet på hemsidan. 
Fördelarna är flera: 
* I evenemangsfliken hittar man alltid senaste aktivitet i kronologisk ordning 
* Aktiviteten ”försvinner” inte i gruppens talrika flöde 
* Man kan få en uppfattning om hur många som kommer då användaren kan ange det 
* Frågor om aktiviteten samlas på ett ställe 

Thomas Schulz Rohm, #11293 

Styrelsens förslag: Avslag 

Motivering: Vår huvudsakliga informationskälla är vårt forum. Sedan kan man lägga en länk 
på Facebooksidan till aktiviteten i forumet om man vill. Även skapa ett evenemang i 
Facebookgruppen. Föreningen har inget krav på att medlemmarna skall ha Facebook så vi kan 
inte tvinga aktivitetsskaparen till det. Det måste ske på frivillig basis. 

Motion 2. 

Ang. paragraf 13.2 Styrelse i stadgarna 
  
Nämnda paragraf innehåller bestämmelse för antalet styrelseledamöter i föreningen. Idag är 
detta bestämt till 9 stycken. 
Jag kan inte se ett behov av så många ledamöter och anser att det bör räcka med 7 ledamöter 
som det också varit tidigare. 
Det blir lättare att hitta tidpunkter för möten med färre medlemmar. 
Det underlättar också valberedningens arbete med att hitta kandidater till poster i styrelsen, 
som har varit svårt genom flera år. 
Andra meningen i Paragraf 13.2 ändras till 
Styrelsen skall bestå av sju personer 
Punkt 9 i dagordningen för årsmötet i paragraf 9 Årsmöte ändras till 
9. Växelvisa val av 5 övriga ledamöter. 
  
Leif Olsson 
Medlem nr. 2000 
 
Styrelsens förslag: Avslag 
 
Motivering: På årsmötet 2013 så ändrades det från att vara 4 ledamöter, 3 suppleanter plus 
Ordförande, alltså totalt 8 personer i styrelsen till att styrelsen skall bestå av 8 ledamöter plus 
Ordförande, totalt 9 personer i styrelsen. 
Vi inom styrelsen anser att det finns tillräckligt med arbetsuppgifter till alla framför allt när 
covid-19 släpper sitt grepp och vi får mer träffar och aktiviteter igen. 
Styrelsen blir inte heller lika sårbar vid eventuella långtidssjukdomar och avhopp. 


