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Arsm6tesprotokoll
Datum: 19 mars 2018 Tid: 19:30 Plats: Leksaksmuseet

1. 6ppnande
Sdllskapets ordfdrande Bo Tobiasson hdlsade de narvarande 15 medlemmarna valkomna och
fdrklarade arsmOtet 6ppnat.

2. Val av miitesordftirande
Motet valde Bo Tobiasson till mdtesordforande.

3. Val av maitessekreterare
Motet valde Bo Jidberg till motessekreterare.

4. Friga om miitets behiiriga utlysning
Motet befanns vara behdrigt utlyst.

5. Faststillande av rtistldngd
Rdstldngd bifogas protokollet

6. FaststAllande av dagordning
Motet faststallde ddrefter dagordningen.

7. Val av tvi justerare tillika r6strdknare
Motet valde Lars Palm och Lars Wedberg till justerare och tillika rdstraknare.

8. Styrelsens verksamhetsberlttelse
Styrelsens verksamhetsberattelse 2017 hade skickats ut tidigare.
Verksamhetsberettelsen godkdndes och lades till handlingarna.

9. Kassiirens berdttelse
Kassoren Olle Ekstrom, redogjorde f6r resultat- och balansrdkningen, som utsends tidigare.
Arets resultat blev ett underskott p6 11 183:-, vilket Overfors i ny rdkning.
Summa tillgAngar uppgAr ddrmed till 35 667:- (Plusgirokonto).

10. Revisorernas berdttelse
Revisor Lars Jacobsson upplaste revisionsberdttelsen.

Revisorn har funnit att alla dokument, ekonomisk redovisning, protokoll mm ar val skdtta, varfor
han rekommenderade mdtet att bevilja den avgAende styrelsen ansvarsfrihet.

11. Friga om ansvarsfrihet
Motet beslutade tillstyrka den avgiende styrelsen ansvarsfrihet.

12. FaststAllande av budget ftir 2018
Med anledning av de investeringar som gdrs pA banan under kommande drret €ir det mycket
svart att gora en omkostnadsbudget. Styrelsen har dock gjort en kvalificerad uppskattning:
Summa kostnader 22 500-
Resultatet uppskattas till ett underskott pA 16 200:-
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13. Faststallande av irsavgift ftir nistkommande Ar
Motet beslutade om of6randrat arsavgift till 300:-.
Hedersmedlemmar 6r avgiftsbefriade.

14. Val av funktionirer till styrelsen mm:
a) Ordfdrande i styrelsen

Bo Tobiasson.

b) 6vriga styrelseledamtiter
Lars Wedberg, Conny Oscarson, John Leijonhufvud

c) Styrelsesuppleanter
Lars Moberg

d) Revisor
Lars Palm, Lars Jakobsson

e) Revisorssuppleant
Anders Jidinger

f) Representant till Stiftelsen Hobby & Leksaksmuseet
Overldts pa styrelsen att ordna

g) Klubbmdstare
Overldts pa styrelsen att ordna

h) Ansvarig fiir Banverket, (bana och el)
Overldts pi styrelsen att ordna

15. Valberedning
Som ansvarig fdr valberedningen utsigs Bengt Lindberg

16. Motioner / fiirslag

Inga nya motioner hade inkommit.
Fr6n fdregaende arsmote fanns ett par utest6ende fragor som togs upp pA detta arsmdte

a) Uppdrogs till styrelsen att se 6ver stadgarna och komma med ett fdrslag till nasta arsmdte.

b) Uppdra it n6gon att dokumentera JS historia.

17. Avslutning
Motesordfdranden tackade deltagarna och avslutade motet.

Bo Jidderg
Sekreterare

T

2 (2)


