
 

Protokoll för Svenska Nortonklubbens Årsmöte Djulö Camping 2021 06 19 

Ordförande Klas Wejle öppnade mötet och hälsade välkommen  

1. Fastställande av röstlängd enligt medlemsmatrikel för mötet. 

Mötet beslutade att godkänna närvarolista med 36 deltagare enligt bilaga 1. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Mötet beslutade att välja Klas Wejle som mötesordförande och Sture Hernerud som 
mötets sekreterare.  

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

Mötet beslutade att välja Bertil Strandberg.  

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

Mötet beslutade att kallelse har skett stadgeenligt i Notoristen och på Hemsidan.  

5. Fastställande av dagordning. 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2020. Bilaga 2 

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2020. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
räkenskapsåret. Bilaga 3 

Årsmötet tog del av revisionsberättelsen och den lades till handlingarna.  

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag. 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara 200 kr för svenska medlemmar och 
300 kr för utländska samt att medlemmar 80 år och äldre med minst 10 års 
medlemskap ska vara avgiftsbefriade. Noterades att fullvärdigt medlemskap ska gälla 
även för dessa. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
verksamhets-/räkenskapsåret.  

Årsmötet beslutade att godkänna den föreslagna verksamhetsplanen med budget. 



11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från 
medlemmarna (motioner). 

           Styrelsens förslag till årsmötet 

a) Avgiftsbefrielse för medlemmar 80 år eller äldre med minst 10 års medlemskap 

Beslut enligt § 9. 

b) Valda styrelseledamöter befrias från medlemsavgift. Arvode utgår ej för styrelsen. 

Årsmötet beslutade att styrelsen samt valberedning avgiftsbefrias och att annat 
arvode ej utgår. 

c) Förslag till reviderade stadgar enl bilaga 4 

Årsmötet beslutade att anta förslaget till reviderade stadgar. Dessa kommer att 
fastställas på nästkommande styrelsemöte enligt nuvarande stadgar. 

      12. Val styrelse, revisorer, valberedning, redaktör 

Ordförande för en tid av 2 år. 

Årsmötet beslutade att välja Klas Wejle. 

            Ordinarie ledamot för en tid av 2 år. 

Årsmötet beslutade att välja Toni Eklund. 

                  Kvarstående i styrelsen till 2022 är 

                  Vice ordförande Anders Planefeldt 

                  Kassör Lars-Olof Larsson 

                  Sekreterare Sture Hernerud 

                  Ledamot Johan Ahlin 

            Suppleanter för en tid av 1 år 

            Årsmötet beslutade att välja Torsten Vesterlund 

            Leif Henriksson är vald till årsmötet 2022. 

            Två revisorer för en tid av 1 år 

            Bo Storwall och Bo Säbb valda till årsmötet 2022. 

             Två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en skall utses till  

             sammankallande. 

             Årsmötet beslutade att välja Jarl Axelsson 

             Tord Ahlin, sammankallande, vald t o m 2022 

             Redaktör för klubbens medlemstidning för en tid av 1 år. 

             Lasse Camenius vald t o m 2022. 



           13. Övriga frågor 

Monika Jönsson föreslog att styrelsen planerar för någon form av firande inför 
klubbens 40-årsjubileum. 

Bertil Strandberg bjöd in alla medlemmar till höstmarknaden i Forsbacka, Valbo, i 
september. 

Anders Planefeldt informerade om planerna att delta på MC-mässan i Göteborg 
2022. 

14. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande deltagarna och bjöd in till kvällens grillmiddag 
samt förklarade mötet avslutat. 

Klas Wejle  Sture Hernerud Bertil Strandberg 

Ordförande  Sekreterare  Justerare


