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Protokoll BMW CS Stockholmssektionens årsmöte avser 2020 

Zoom-möte, 30 januari 2021 kl 11:00 – 11:25 

1. Välkommen, årsmötets öppnande 

Ordförande Peter Askenfors hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet 
öppnat. 

2. Fastställande av röstlängd 

12 röstberättigade avprickades på röstlängden. 

3. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning 

Kallelsen har publicerats i BB 4/2020, har flaggats 2 ggr via mejl som formell kallelse 1/1 
2021 samt påminnelse 11/1 och har varit publicerad på hemsidan sedan 17/12 2020. 

Mötet fann att kallelse skett i överensstämmelse med sektionens stadgar och godkände 
kallelsen. 

4. Val av ordförande för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Peter Askenfors. 

5. Val av sekreterare 
Till sekreterare för mötet valdes Håkan Ström. 

 
6. Val av två rösträknare, tillika justeringsmän samt kontroll av antalet röstberättigade 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Carina Södergran och Göran Benjamin.  
Antalet närvarande röstberättigade medlemmar uppgick till 12st. 

7. Godkännande av dagordning (och anmälan om ev övriga frågor) 
Mötet godkände den föreslagna dagordningen. Inte någon övrig fråga anmäldes. 
 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 

Ordförande Peter Askenfors frågade deltagarna om de hade läst igenom 
verksamhetsberättelsen i förväg, vilket de hade.   

Mötet godkände verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2020. 
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9. Föredragning av ekonomisk rapport  
 
Kassör Erik av Winklerfeldt föredrog ekonomiska rapporten. 
Mötet godkände den ekonomiska rapporten för 2020. 
 

10. Revisorns berättelse 

Revisionsberättelse för 2020 lästes upp av ordföranden, (då revisorns mikrofon inte 
fungerade), där revisorn föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

12. Valberedningen presenterar förslag till ny styrelse, samt val av styrelse 

Valberedningen meddela att ett sent besked om att en av styrelsemedlemmarna inte 
ställer upp för omval. Med endast kort tid till årsmötet har valberedningen inte haft 
möjlighet att hitta en ersättare. Valberedningen är övertygad om att styrelsen klarar att 
driva föreningen framåt bland annat med adjungerade medlemmar och 
medlemsengagemang för att aktiviteter och träffar ska kunna genomföras enligt förslag. 

Valberedningens förslag presenterades av valberedningen: 
Vice ordförande Carina Södergran – nyval om 2 år till 2023 

Sedan tidigare är följande personer valda: 
ordförande Peter Askenfors – vald till 2022 
kassör Erik af Winklerfelt – vald till 2022 
sekreterare Håkan Ström – vald till 2022 
ordinarie ledamot, (Webmaster) – vakant 

Mötet valde Carina Södergran till vice ordförande för tiden om 2 år (till 2023). 

13. Valberedningen presenterar förslag till revisor 

Valberedningens förslag till revisor presenterades: 
Val till revisor Dragan Fotic – omval 1 år 

Mötet valde Dragan Fotic som revisor för tiden om 1 år. 

14. Val av valberedning 

Valberedningen önskade kvarstå.  
Mötet valde Stephan Palmgren (sammankallande) och Johan Malmgren för tiden om 1 år 
som valberedning. 
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15. Förslag till aktivitetskalender för verksamhetsåret 2021 

Ordförande Peter Askenfors föredrog aktivitetskalendern för 2021. 
Mötet godkände aktivitetskalender för 2021. 

16. Förslag på ekonomisk plan för verksamhetsåret 2021 

Kassör Erik af Winklerfelt presenterade den ekonomiska planen 2021. 
Mötet godkände den ekonomiska planen för 2021. 

17. Inkomna motioner och styrelsens förslag på justering av stadgar enligt moderklubbens 
stadgar  

Ingen motion har lämnats in. 
 
Redan vid årsmötet 2020 lämnade styrelsen förslag till justering av stadgar eftersom:  
moderklubben, BMW Club Schweden, ändrade sina stadgar för några år sedan. När 
sektionsstyrelsen jämförde våra stadgar med moderklubbens upptäcktes att vissa 
formaliafel. Klarlägganden behöver göras för att undvika tveksamheter och att 
skrivningar inte ska uppfattas som motstridiga. Sektionens stadgar behöver anpassas till 
Moderklubbens nya stadgar och därför lägger sektionsstyrelsen fram förslaget om en 
justering av våra stadgar. Ordföraden föredrog förslaget till stadgeändringar. (separat 
dokument). 
Förslaget godkändes utan invändningar – första gången 2020 – och kommer nu upp för 
ett andra beslut på årsmötet idag i januari 2021. 

Årsmötet godkände stadgeändringen och bekräftade därmed 2020 årsmötes beslut om 
att ändra stadgarna. Dessa gäller från och med detta möte. 

18. Övriga frågor   

Inte någon övrig fråga ställdes. 

19. Mötets avslutande 

Ordförande Peter Askenfors tackade närvarande medlemmar för aktivt deltagande vid 
årsmötet och förklarade årsmötet avslutat. Sekreteraren tackade ordföranden för 
arbetet att leda styrelsen och övriga styrelsen för årets insatser för sektionen. 
 

 Peter Askenfors   Håkan Ström 

Mötesordförande: Peter Askenfors  Sekreterare: Håkan Ström  

Carina Södergran                      Göran Benjamin 

Justeras: Carina Södergran                     Justeras: Göran Benjamin 


