
Årsmötesprotokoll BMW CS Motorsport        
Hörby 2022-02-12. Metropol samt https://meet.google.com/oxi-syuc-yeq                                                                                                   
 

       
 

 
 

1. Peter Norrman välkomnade och öppnande årsmötet 
 
2. Fastställande av röstlängd för mötet: Fastställt genom upprop. 14 röstberättigade 

närvarar, 12 fysiskt samt 2 digitalt. Se bifogad lista. 
 

3. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.  
Kallelsen ansågs vara i stadgeenlig ordning då den kom i november 2021, samt 
godkändes framflyttandet av datum och plats med anledning av pandemin. 
 

4.  Fastställande av dagordning. Mötet fastställde dagordningen. 
 
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 Förslag: Ola Håkansson ordförande, Peter Norrman Sekreterare. Beslut enl förslag. 
 
Ola Håkansson stiger in som mötesordförande. 
 
6. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande skall justera 

mötesprotokollet samt vara rösträknare. Förslag: Mikael Lundvall och Hasse Larsson. 
Beslut enligt förslag. 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse uppläst av Peter Norrman. Godkänd 
 
8. Balans- och resultaträkning föredragen av Tim Anle. Disposition av årets vinst: 

Styrelsen föreslår att vinsten balanseras i ny räkning. Bifall från Mötet. 
 
9. Revisorernas berättelse – Krister Funder föredrar revisionsberättelsen.  

-Krister betonar att Krister och Stefan inte haft möjlighet att gemensamt gå igenom 
granskningen. Göran Benjamin noterar att detta inte är bra, samt att man kanske varit 
ute i ”sista minuten”.  Samtal om hur man löser uppkommen situation: resultatet är ett 
förslag om att godkänna gransknigen – under förutsättning att båda revisorerna ser 
det hela på samma sätt, samt gemensamt undertecknar revisionsberättelsen.  
 
Revisionsberättelsen förespråkar ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2021-
01-01 – 2021-12-31. 

 
10. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutar att godkänna ansvarsfrihet för styrelsen i enighet med revisorernas 
rekommendation – under förutsättning att båda revisorerna ser det hela på samma 
sätt, samt gemensamt undertecknar revisionsberättelsen. 

 
 
11. Verksamhetsplan och budget: 
  Peter Norrman föredrar planeringen inför 2022, Tim Anle redogör för budget 2022.  
 

Pga. sen förändring av förutsättningarna avseende intäkterna under ”sommarträffen” 
tvingas mötet ta ställning till detta. 20´mindre ”bidrag från BMW CS & SAAB (70´mot 
budgeterade 90´) samt en ökning av sektionsbidrag enlig eskande (+10´) – ger ett 
minus på 9´i resultat för 2022.  
 
Mötet förstod, och godkände verksamhetsplan och budget för 2022 med dessa 
förändringar. 
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12. Fastställande av medlemsavgift – oförändrad – 0 kr 

 
13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 
 

Inga inkomna motioner. Inga framställningar från styrelsen. 
 

14. Val av styrelse – Ola Håkansson föredrar Valberedningens förslag.  
 Vi tackar avgående ledamoten Dick Östelius för sitt deltagande i styrelsearbetet. Dick 

avgår på egen begäran. 
 
Val av ordförande 2 år: Förslag är sittande. Peter Norrman omvald på 2 år. 
Val av 1 ledamot på 2 år. Förslag sittande: Andreas Trulsson omvald på 2 år. 
Val av 3 ledamöter på 1 år. Förslag sittande Ola Håkansson. Ola omvald på 1 år. 

Förslag David Johansson med Peter Naperotti som avlösare. 
David vald på 1 år med P Naperotti som avlösare. 

         Förslag Alexander Johansson. Alexander vald på 1 år. 
 
Val av suppleant på 1 år:    Förslag Jeanette Arnrud.  Jeanette vald på 1 år. 

 
15. Val av revisorer: 
 Förslag: Omval Krister Funder på 2 år. Möte beviljade bifall till lagt förslag. 

 
16. Val av valberedning 
 Förslag: Elisabeth Håkansson sammankallande. Bifall till förslaget. 
 Sen tog det lite tid innan Hasse Larsson till en rungande applåd åtog sig uppdraget 

vid Elisabeths sida.  
-Således valdes: Elisabet Håkansson, sammankallande samt Hasse Larsson till 
valberedning för 2022. 

 
17. Övriga frågor 

Göran Benjamin bad att få avträda som huvud-admin för LOTs och Idrott-online. 
Peter Norrman fick uppdraget som huvud-admin, och skall ha David Johanson och 
Jeanette Arnrud till sin hjälp med denna administration. Göran ändrar huvudadmin. 

 
18. Mötets avslutande 
 Ola Håkansson tackade alla deltagarna för sitt visade intresse och förklarade 

årsmötet för avslutat. 
 
 
 

___________________________________ 
Ola Håkansson    Justeras:  
Årsmötesordförande     

 
___________________ 
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_______________________________ 
Peter Norrman    ___________________ 
Årsmötessekreterare     Hasse Larsson 


