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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, 

  Johnny Joelsson, Owe Olsson, 

 Reimer Andréasson, Håkan Jonsson, 

 Gert Jennehed, Markus Larsson, 

 Per-Åke Johnsson, Anders Larsson, 

 Claes Karlsson, Jan-Erik Nilsson, 

 Carsten Ostorp, Magnus Johansson; sekreterare 

 

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

$2. Mötets utlysande ansågs tillfyllest av mötets deltagare. 

$3. Mötets dagordning godkändes. 

$4. Till mötesordförande valdes sittande, Terje Carlin. 

$5. Till mötessekreterare valdes sittande, Magnus Johansson. 

$6. Till justerare och rösträknare valdes Anders Larsson och Markus Larsson. 

$7. Ett levande ljus tändes och en tyst minut hölls för klubbens medlem Bengt Dahlqvist som gått 

bort sedan förra årsmötet. 

$8. Verksamhetsberättelsen för 2020 lästes igenom av mötesdeltagarna och mötet godkände den. 

$9. Johnny Joelsson läste upp den ekonomiska berättelsen varefter den godkändes. 

$10. Klubbens revisor, Owe Olsson, läste upp småbitar ur revisionsberättelse, och mötet godkände 

den. 

$11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020. 

$12. Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2020 skall vara oförändrad, 300 kr för enskild 

medlem samt 350 kr för familj. 

$13. Till vice ordförande på två år omvaldes Roy Karlsson. 

$14. Till sekreterare på två år omvaldes Magnus Johansson. 

$15. Som suppleant 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 

Firman tecknas enligt stadgarna av ordförande, kassör och sekreterare var för sig. 
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$16. Till miljöombud på ett år omvaldes Håkan Jonsson. 

$17. Som klubbens revisor för 2020 omvaldes Owe Olsson. 

$18. Som valutskott för 2020 omvaldes, Kjell Hjelm och Lennart Hjelm. Kjell Hjelm utsågs till 

sammankallande. 

$19. Klubbens framtida tävlingsverksamhet diskuterades. Först beskrevs upplägget med 

Bäckeforssnurren och sedan diskuterades att upplägget med tävlingarna i Dynamitbacken är 

väldigt speciella och mycket uppskattade. Mötet ansåg att MK Trophy skall fokusera på att 

arrangera tävlingar i Dynamitbacken och mötesdeltagarna är öppna för nya klasser. Enskilda 

medlemmar är givetvis välkomna att hjälpa till vid andra klubbars tävlingar. MK Trophy bör 

hålla sig uppdaterad om vad som händer i området och i Dynamitbacken. 

$20. Klubbens hemsida ligger idag hor Riksidrottsförbundet, denna tjänst kommer att upphöra 2023. 

Mötet anser att klubben även i fortsättningen skall ha en hemsida och att detta skall undersökas 

vidare av klubbens sekreterare.  

$21. En motion hade inkommit före mötet. Det var en önskan om att arrangera en Drivers Open-

tävling i Dynamitbacken till sommaren 2022 i syfte att locka nya, yngre, medlemmar. Mötet 

beslutade att styrelsen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna vidare. 

$22. Terje tackade för deltagandet och avslutade 2021 års årsmöte. 

 

Uddevalla, dag som ovan 

 

 

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

Terje Carlin  Magnus Johansson 

ordförande  sekreterare 

 

 

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

Anders Larsson  Markus Larsson 

justerare  justerare 


