
 

40-års jubileum 

Protokoll för Svenska Nortonklubbens Årsmöte Djulö Camping 2022-06-18 kl. 15:00 

Ordförande Klas Wejle öppnade mötet och hälsade välkommen till denna jubileumsdag. 

1. Fastställande av röstlängd enligt medlemsmatrikel för mötet. 

Mötet beslutade att godkänna närvarolista med 39 deltagare enligt bilaga 1. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Mötet beslutade att välja Klas Wejle som mötesordförande och Toni Eklund som mötets sekreterare.  

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

Mötet beslutade att välja Krister Törnblom.  

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

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

5. Fastställande av dagordning. 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2021. Ledamot Toni Eklund föredrog 
verksamhetsberättelsen och kassör Lasse Larsson föredrog förvaltningsberättelsen. Bilaga 2 

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 2021. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-räkenskapsåret. 
Revisor Bo Storwall föredrog revisorernas berättelse. 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 enhälligt att medlemsavgiften ska vara 250 kr för medlemmar skrivna i Sverige 
och 350 kr för medlemmar skrivna utrikes. Höjningen motiverades med höjda portoavgifter samt 
allmänna kostnadsökningar i samhället. 

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

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) Proposition: Förslag att riva upp förra årets beslut att 80+:are skall få fritt medlemskap om man varit 
medlem i minst 10 år och att återgå till tidigare modell med en enhetlig medlemsavgift.                                                                                                                   
Motivering: Förra årets beslutet orsakar en massa extra jobb och är krångligt att administrera. 

            Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens proposition.                             

      b)   Motion: Inga motioner noterade. 



 12. Val styrelse, revisorer, valberedning, redaktör. 

       a)  Ordförande Klas Wejle vald 2021 t.o.m. 2023. 

       b)  Vice ordförande för en tid av 2 år t.o.m. 2024. 

Anders Planefeltdt har avsagt sin post. Posten lämnas vakant. Styrelsen kan vid behov utse en vice 
ordförande av övriga ledamöter i styrelsen. 

       c)  Övriga ledamöter som väljs på en tid av 2 år t.o.m. 2024. c 

             Lars Olof Larsson omval. 

             Sture Hernerud     omval. 

             Anders Planefeldt  nyval. Posten tidigare vakant. 

 Johan Ahlin           omval. Väljs för en tid av 1 år för att få en jämnare fördelning av valbara poster 
under året så att inte nästan hela styrelsen väljs under ett och samma år. 

             Kvarstående i styrelsen till 2023 är: 

             Ordförande Klas Wejle. 

              Ledamot Toni Eklund 

              Ledamot Johan Ahlin. 

        d)  Suppleanter för en tid av 1 år t.o.m. 2023. 

             Årsmötet beslutade välja Torsten Vesterlund och Leif Henriksson. 

        e)  Två revisorer för en tid av 1 år t.o.m. 2023. 

            Årsmötet beslutade välja Bo Storwall och Bo Säbb. 

         f)  Två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år t.o.m. 2023. 

             Årsmötet beslutade välja Jarl Axelsson och Tord Ahlin, (sammankallande). 

         g)  Redaktör för klubbens medlemstidning för en tid av 2 år t.o.m. 2024. 

              Årsmötet beslutade välja Lasse Camenius. 

        13. Övriga frågor. 

Bertil Strandberg bjöd in alla medlemmar till höstmarknaden i Forsbacka, Valbo 23 - 25 september. 

Anders Planefeldt informerade om den internationella Norton-träffen i Degeberga 9-14 augusti 2023 
som klubben står som värd för. Anders skickade runt en förfrågan om intresse för att hjälpa till på 
träffen under en eller flera dagar. Vi kommer att behöva vara bemannade med ca 15 personer varje 
dag under träfftiden. 

Klubben har en banderoll i Äppelbo. Beslutades att Bertil Strandberg i Valbo tar hand om den. 
Beslutades vidare att Marie Strandberg tar hand om fotograferingen under Valbo-träffen och att hon får 
ett års medlemsskap och en gratis middag under träffen för den insatsen. 

14. Mötets avslutande. 

Ordföranden tackade de närvarande deltagarna och bjöd in till kaffe och rabarberpaj samt till kvällens 
jubileumsmiddag kl. 19 på Djulö Värdshus samt förklarade mötet avslutat.  

Klas Wejle                      Toni Eklund                      Krister Törnblom 

Ordförande  Sekreterare  Justerare


