Årsstämmoprotokoll 2022 för Volvo Personal Klubb

Årsmöte för Volvo Personal Klubb
Tid:

Måndagen den 25 april 2022

Plats:

ARHK auditoriet Arendal

__________________________________________________________________________
1.

Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat.

2.

Val av ordförande vid mötet
Marie Wolmesjö valdes till ordförande.

3.

Val av sekreterare vid mötet
Christina Sääf valdes till sekreterare.

4.

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.

5.

Val av två justeringsmän som även utgjordes som rösträknare vid mötet
Anette Utberg och Anna-Lena Karlsson valdes till justeringsmän tillika
rösträknare.

6.

Mötets stadgeenliga utlysning
Kallelsen skickades ut 2022-03-22.
Stämman biföll att årsmötet utlysts enligt stadgarna dvs via e-mail eller brev,
minst fyra veckor före mötet.

7.

Protokoll från föregånde årsmöte
Protokollet från föregånde årsmöte 2021-05-19 godkändes och lades till
handlingarna.

8.

Verksamhetsberättelse för 2021
Marie Wolmesjö läste upp årsberättelsen som finns som bilaga till detta
protokoll.

9.

Ekonomisk rapport 2021
Personalklubben gör en vinst som beror på speciella omständigheter under
pandemin såsom att väldigt få aktiviteter har kunnat genomföras, uthyrningen
av svenska objekt har varit stor samt att vi inte har haft någon kostnad för
personal i expeditionen utan styrelsen själv har genomfört detta arbete.
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10.

Revisionsberättelsen för 2021
Revisorn Lars-Göran Axmalm läste på sedvanligt sätt upp Revisionsberättelsen
på vers. Revisorerna hade inga anmärkningar på redovisningen och tillstyrkte
att styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

12.

Styrelse och revisorsval samt rapport från valberedningen.
Valberedningen presenterade sitt förslag till ny styrelse.
Ledamöter – ordinarie
Marie Wolmesjö
Anette Utberg
Anna-Lena Karlsson
Agron Basha
Christina Sääf
Reidar Karlsson
Mikael Romell

(Omval 1 år)
(Återstår 1 år)
(Återstår 1 år)
(Nyval 2 år)
(Återstår 1 år)
(Återstår 1 år)
(Omval 2 år)

Styrelseledamöter suppleanter
Daryosh Farsani
Jan Näzell

(Återstår 1år)
(Nyval 2 år)

Revisorer ordinarie
Lennart Jansson
Lars-Göran Axmalm

(Omval 1 år)
(Omval 1 år)

Revisor suppleant
Bengt Holmquist

(Omval 1 år)

Stämman godkände valen
13.

Val av ny valberedning
Kim Weddmark åtog sig att ingå i valberedningen även under nästa år.
Stämman godkände detta samt att styrelsen tar fram ytterligare en person inför
nästa år.

14.

Information från styrelsen
Ingen ytterligare information fanns från styrelsen

15.

Föreslagen stadgeändring
Ett förslag på stadgeändring kring antalet suppleanter i styrelsen
presenterades:
Dagens stadgar tillåter 7-9 styrelsemedlemmar, men det finns inget i stadgarna
om suppleanter. Antalet objekt har historiskt sett ökat. Flera medlemmar i
styrelsen har dubbla roller. Därav behovet av suppleanter som tillskott i
styrelsen.
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Följande förslag godtogs av stämman: ändra stadgarna så att 0-4 suppleanter
tillåts.
En extra stämma kommer utlysas innan denna ändring kan göras.
16.

Medlemsavgift 2023
Stämman godkände att bibehålla 360 kr i medlemsavgift för 2023.
Styrelsen bibehåller dock rätten att ev göra en justering med ett tillägg
(ca 175 kr) för VCC anställda om inte VCC avtalet kommer på plats.

15.

Inkomna motioner.
En inkommen motion fanns gällande vinterobjekt. Motionen godkändes av
stämman.

16.

Övriga frågor
En fråga kring perioden för uthyrning lyftes då det är en utmaning att hitta
prisvärda flyg till objekt i Spanien lördag – lördag. Styrelsen åtog sig att se över
möjligheten att ha olika uthyrningsperioder för olika objekt.

17.

Mötets avslutande
Marie Wolmesjö förklarade mötet avslutat.

Göteborg 2022-04-25

Christina Sääf
Sekreterare

Justeras:

Marie Wolmesjö
Mötes ordförande

Anette Utberg (justeringsman)

Anna-Lena Karlsson (justeringsman)
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