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Protokoll fört vid SCCS årsmöte den 11:e augusti 2007 
 

Plats: Sjöstugans Camping, Älmhult    
 

§ 1. 
Mötets öppnande. 

 
Tord Rahlmark hälsade samtliga varmt välkomna och med ett kraftfullt klubbslag öppnade  
han detta vårt 16:e årsmöte.   
Särskilt välkomnades två nya ”Cavalcadepar” som kommit enbart för detta vårt årsmöte. 
De vore: - Malte Syl med fru.  
               - Jan och Lena Pålsson 

§ 2. 
Årsmötets behöriga utlysande 

 
Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ett jakande svar från de närvarande. 
 

§ 3. 
Godkännande av förslag till dagordning. 

 
- Förslag att pkt. 16 och pkt 17 i den föreslagna dagordningen skall byta plats framfördes. 
  Beslut: pkt 16 och pkt 17 byter plats. 
 
- Pkt saknas om att ny valberedning måste väljas. 
  Beslut: Dagordningen kompletteras med pkt om detta (ny pkt.17). 
 
  Mötets dagordning beslutades således till följande:  
 
1.  Mötets öppnande. 
2.  Frågan om mötets behöriga utlysande. 
3.  Dagordningens godkännande. 
4.  Val av mötets ordförande. 
5.  Val av mötets sekreterare. 
6.  Val av två justeringsmän och tillika rösträknare, att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
7.  Föredragning av klubbens resultat och kassabehållning. 
8.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året. 
9.  Val av ny sekreterare på två år. 
10.  Val av kassör på två år 
11.  Val av 2 suppleanter på ett år 
12.  Val av träffarrangörer för 2008. 
13. Fastställande av medlemsavgift för 2008 samt styrelsearvode. 
14. Förslag om gemensamma träffar.  
15. Fastställande av datum för vårträffen 2008. 
16.  Datum och plats för nästa årsmöte. 
17. Val av ny valberedning.  
18. Övriga frågor. 
19. Mötets avslutande. 
 

- Detta protokoll följer härmed paragrafer enligt ovan godkänd kompletterad dagordning. 
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§ 4. 
Val av mötets ordförande. 

Till mötets ordförande valdes Tord Rahlmark 
 

§ 5. 
Val av mötets sekreterare. 

Till sekreterare under mötet valdes Bengt Sundberg. 
 

§ 6. 
Val av justeringsmän samt rösträknare. 

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes:   - Leon Johansson 
           -  Peter Bengtsson  
 

 § 7. 
Föredragning av klubbens resultat och kassabehållning. 

Kassör Kent Ahlvik redogjorde för klubbens ekonomiska ställning samt sände även runt ett  
antal kopior av den skriftliga sammanställningen, för intresserade på mötet att taga del av. 
 
Kassabehållningen var 2008-08-01:   24 134:50 
 

§ 8 
Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna arbetsåret. 

Fråga om ansvarsfrihet för det gångna året av styrelsen besvarades med ett ”Ja” från samtliga församlade. 
 

§ 9. 
Val av sekreterare på två år. 

Styrelsens förslag: Bo Alvemark. 
Fråga: Kan Bo Alvemark väljas?             
Svar: Ja ! 
Beslut: Bo Alvemark väljes som sekreterare under två år. 
 

§ 10 
Val av kassör på två år. 

Valberedningens förslag:  Sittande, kassör Kent Ahlvik. 
Fråga: Kan Kent Ahlvik omväljas?      
Svar: Ja ! 
Beslut: Kent Ahlvik väljes som kassör under två år. 
 

§ 11. 
Val av två styrelsesuppleanter på ett år. 

Valberedningens förslag: -  Åke Kindbom 
           - Christer ”Tette” Ceihagen 
 

Fråga: Kan dessa två väljas?       
Svar: Ja ! 
Beslut: Åke Kindbom samt Christer ”Tette” Ceihagen väljes.          
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§ 12 
Val av träffarrangörer för 2008 

Åke Kindbom samt Kenneth Norlin valdes enhälligt. 
 

§ 13 
Fastställande av medlemsavgift för 2008 samt styrelsearvode 

Kostnad för kommande 20:års firande 
Fråga ställdes under mötet om en tillfällig ökning av medlemsavgiften, för att på det sättet skapa  
en ekonomisk buffert för det kommande 20:års firandet. 
Efter div. diskussioner beslutades att så inte skulle ske, utan att en avgift troligtvis kommer att tagas  
upp för de som då väljer att närvara. 
Styrelsen tager dock till sig frågan och diskuterar vidare om eventuella alternativ 
 
Medlemsavgift för 2008 
Då vår kassabehållning är acceptabel samt inga stora kostnader är planerade föreslår styrelsen att  
årsavgiften för 2008 förblir oförändrad mot tidigare. 
Medlemsavgift för 2008 föreslås således av styrelsen att kvarstå vid 200:- för ordinarie medlem samt  
50:- för stödmedlem. 
Beslut: Oförändrad medlemsavgift för 2008 gäller. 
 
Styrelsearvode för 2008 
Styrelsearvodet för de 5 ordinarie styrelsemedlemmarna föreslås vara oförändrat 500:-. 
Beslut: Oförändrat styrelsearvode för 2008 gäller. 
 

§ 14 
Förslag om gemensamma träffar 

Bengt S. informerade om en träff för alla Europeiska Cavalcader under beteckningen 
”Cade Ride 2008” som David Hebblethwaite planerar i Belgien den 4 – 7/7 2008. 
Mer information är redan utlagd på vår hemsida och ytterligare information kommer så snart vi har dem. 
En diskussion följde om ett ev. anmälningsblad skall tagas fram för dem som vill åka så att man kan taga  
kontakt med varandra för samåkning. 
  

§ 15 
Fastställande av datum för vårträffen 2008 

 
Beslut:  Sista helgen i Maj 
 

§ 16 
Datum och plats för årsmötet 2008 

Diskussion om lämpligt datum i Augusti gjorde att två alternativ framkom, 9/8 alt. 16/8. 
Beslut togs om röstning, vilken utföll således:  
Förslag om möte den 9/8 =   6 st röster 
Förslag om möte den 16/8 = 4 st röster 
 
Röstantalet kontrollerades av de valda rösträknarna ( se §6). 
 
Beslut: Årsmöte 2008 förläggas till den 9/8, 2008 
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§ 17 
Val av ny Valberedning. 

Styrelsens förslag är:  
- Lars Svensson som ordförande och sammankallande. 
- Christer Jerevall som ledamot. 

 
Fråga: Kan dessa föreslagna väljas?        
Svar:  Ja ! 
Beslut: Lars Svensson och Christer Jerevall väljes enligt förslag. 

 
§ 18 

Övriga frågor 
Ordförande Tord Rahlmark riktade ett särskilt tack till de båda familjerna ansvariga för att detta  
årsmöte blev så lyckat och att vi samtidigt fick lite kulturell ”bildning” i oss, som besöket på  
Linnés födelsehem och visningen av IKEA´s eget museum.   
   
Tacket till Peter/Maria samt Leo/Ann-Christin avslutades med en applåd från de närvarande. 

 
§ 19. 

Mötets avslutande                                 
 
Mötet avslutades med att Tord Rahlmark tackade samtliga närvarande för visat intresse  
och engagemang.     
                    
Älmhult som ovan 
 
 
.........................................                             .......................................................... 
Tord Rahlmark                                                  Bengt Sundberg 
     O.                                                                   t.f .  S. 
 
 
 
........................................                          .........................................................                               
Leon Johansson                      Peter Bengtsson  
Justeringsman                                                               Justeringsman                                      
                                  
 


