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Postadress  E-post Hemsida 
Motorklubben Trophy  info@mktrophy.tk www.mktrophy.tk 
Samneröd 115 
451 34 Uddevalla 

 

Tid: kl: 17:00 

Plats: Klubbstugan, vid Dynamitbacken  

Närvarande: Terje Carlin; ordförande, Gert Jennehed, 

  Johnny Joelsson, Owe Olsson, 

 Jan-Erik Nilsson, Dennis Zachariasson, 

 Bengt Magnusson, Gerd Zachariasson, 

 Reimer Andréasson, Fredric Johansson, 

 Claes Karlsson, Bengt Dahlqvist, 

 Lennart Söderqvist, Carsten Ostorp, 

 Håkan Jonsson  Magnus Johansson; sekreterare  

 

$1. Terje Carlin hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 

$2. Klubbens sekreterare beskrev hur mötet utlysts och mötesdeltagarna ansåg att det var 

stadgeenligt. 

$3. Mötets dagordning godkändes efter strykning av paragraf 7, parentation. 

$4. Till mötesordförande valdes sittande, Terje Carlin. 

$5. Till mötessekreterare valdes sittande, Magnus Johansson. 

$6. Till justerare och rösträknare valdes Claes Karlsson och Johnny Joelsson. 

$8. Verksamhetsberättelsen för 2019 lästes igenom av mötesdeltagarna och mötet godkände den. 

$9. Ordförande Terje Carlin gick igenom den ekonomiska berättelsen och fokuserade på resultatet 

från klubbens tävlingar under 2019. En önskan framfördes från mötet att mötesdeltagarna skall 

få en ekonomisk sammanställning på papper till nästa möte. 

Den ekonomiska berättelsen godkändes utan synpunkter. 

$10. Revisionsberättelsen sammanfattades av sekreteraren och mötet godkände den. 

$11. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för 2019. 

$12. Mötet beslutade utan några som helst diskussioner att medlemsavgiften för 2020 skall vara 

oförändrad, 300 kr för enskild medlem samt 350 kr för familj. 

$13. En ny dag för månadsträffarna har under året efterfrågats, och mötet beslutade att byta dag och 

hädanefter hålla månadsträffar första måndagen varje månad. Vid behov av tätare möten, till 

exempel inför tävlingar, skall även dessa hållas på måndagar. Tiden för mötena förblir 

oförändrad, 18:30. 

$14. Till ordförande i MK Trophy för de kommande två åren omvaldes Terje Carlin.  

$15. Till kassör på två år omvaldes Johnny Joelsson. 

$16. Till ledamot på två år omvaldes Claes Karlsson. 
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$17. Som suppleant för ett år omvaldes Per-Åke Johnsson. 

 

Detta innebär att styrelsen för 2020 i sin helhet består av 

Ordförande: Terje Carlin 

Vice ordförande: Roy Karlsson 

Kassör:  Johnny Joelsson 

Sekreterare: Magnus Johansson 

Ledamot: Claes Karlsson 

Suppleant: Per-Åke Johnsson 

$18. Till klubbens miljöombud nyvaldes Håkan Jonsson. 

$19. Som klubbens revisor för 2020 omvaldes Owe Olsson. 

$20. Som valutskott för 2019 omvaldes, Kjell Hjelm och Lennart Hjelm. Kjell Hjelm utsågs till 

sammankallande. 

$21. Två motioner har inkommit före mötet. 

 

Motion 1. En komplett medlemsmatrikel måste göras… 

Motionären önskar att en medlemsförteckning med samtliga klubbens medlemmars namn, 

adress och telefonnummer skall sammanställas och distribueras till klubbens medlemmar. 

Mötet diskuterade om det är förenligt med nu gällande regler och lagar kring personuppgifter 

(GDPR) att sammanställa och distribuera denna information. Mötet beslutade att ajournera 

denna punkt till nästa månadsmöte och under tiden lovade Terje att ta reda på om Svenska 

Bilsportförbundet har några rekommendationer i frågan. 

 

Motion 2: En klubbtävling i Dynamitbacken på sommaren… 

Motionären önskar att klubben arrangerar en klubbtävling med efterföljande grillparty för 

klubbens förare och anhöriga.  

Mötet beslutade att arrangera detta den 29 augusti 2020. 

$22. Terje tackade för deltagandet och avslutade 2020 års årsmöte. 

 

Uddevalla, dag som ovan 

 

 

...................................................................   .....................................................................  

Terje Carlin  Magnus Johansson 

ordförande  sekreterare 

 

...................................................................   .....................................................................  

Claes Karlsson  Johnny Joelsson 

justerare  justerare 


