
 
 

Arlanda MC 

Box 2072 
195 02 Märsta 

E-post: [E-postadress] 
Webbsida: [Webbadress] 

Protokoll AMC årsmöte   
Klubbstugan Arlanda MC 2023-02-15 kl 18.00 

 

1. Val av mötets ordförande och sekreterare 

Mötet valde Peter Svensson till mötets ordförande.  
Annica Ekengren valdes till mötets sekreterare. 
 

 

2. Fastställande av röstlängd 

För att ha rösträtt ska man ha erlagt medlemsavgift samt vara över 15 år.  
Röstning via fullmakt tillåts ej.  
 

Röstlängden fastställdes till 22 röster. 
 

 
3. Val av justerare 

Mötet valde Christian Tengstedt och Johan Karlsson till justerare. 
 

 
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 

Inbjudan publicerades på hemsidan 31/1 2023.  
Kallelse sändes ut via email till alla medlemmar den 31/1 2023. 
Mötet ansåg årsmötet vara stadgeenligt utlyst. 
            
 

5. Styrelsens årsberättelse  
Peter Svensson föredrog styrelsens årsberättelse för 2023. 
 

Årsberättelsen godkändes av mötet och lades till handlingarna. 
 
 

6. Revisorns årsberättelse 

Revisor Camilla Bäck redogjorde för redovisningen på årsmötet.  
Vi har nästan 150 000 kr mer i träningsintäkter än föregående år, vilket är mycket bra. 
Föreningen ekonomi är god. 
 

Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 
 
 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

Mötet gav enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. 
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8. Ekonomisk planering för året (budget)  
Inga större investeringar är föreslagna för nästa år.  
Förväntningen är att resultatet blir i linje med 2022. 
Årsmötet ger den nya styrelsen i uppdrag att göra den ekonomiska planeringen för året. 
 

 
9. Motioner som inkommit 

A) Styrelsens förslag till nya stadgar: 

Ken sammanfattade förslaget, vilket också var utskickat till alla medlemmar före årsmötet. 

Omröstning gällande justering av delarna angående röstberättigade medlemmar på 

årsmötet: 
 

a) Ska alla medlemmar ha en röst oberoende av ålder?  

Röstning med acklamation gav ett oklart resultat, varvid en öppen omröstning med 

handuppräckning gjordes.  

Resultat:  7 nejröster och 9 jaröster.  
 

b) Måste medlem under 12 år närvara på årsmötet för att vårdnadshavaren ska kunna rösta 

för barnet?  

Resultat: 15 jaröster och 3 nejröster. 
 

Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att återspegla detta i de nya stadgarna. 
 

Inga ytterligare justeringar ska göras.  
 

Årsmötet konstaterade de nya stadgarna antagna efter ovanstående justering.  

 

b) Motion gällande fördelning av förargrupper under banans öppethållande: 

Annica Ekengren läste upp motionen.  
 

Fredrik Segerström redogjorde för styrelsens åsikt om motionen: 

Styrelsen har genom dagens indelning försökt att tillgodose samtliga klubbens 

intressegrupper stora/små/ snabba/långsamma.  

Vi kommer inte att få alla nöjda men detta ser styrelsen som en kompromiss.  

Säkerheten är viktig och därför vill man separera snabba/långsamma vuxna förare. 
 

För att köra på stora banan ska 65/85G förare ha farten att träna med 85U, annars är det 

inte tillåtet att träna där.  
 

Mellanbanan är uppdelad snabba/långsamma.  
 

Årsmötet ansåg motionen behandlad genom beslut att styrelsen ges i uppdrag att hantera 

träningstiderna. De som skrivit motionen höll med om detta. 
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10. Val av 2023 års styrelse 

1. Ordförande 1 år : Avgående Fredrik Segerström, till förfogande och valberedningens förslag. 

Mötet valde enhälligt Fredrik Segerström.  
 

2. Vice ordförande 2 år : Ove Ekengren har ett år kvar på sin mandatperiod.  
 

3. Sekreterare 2 år: Avgående Annica Ekengren, till förfogande och valberedningens förslag.  

Mötet valde Annica Ekengren. 
 

4. Kassör 2 år : Christina Kanamäki har ett år kvar på sin mandatperiod. 
 

5. Ledamot 2 år : Avgående Patrik Altberg, ej till förfogande och valberedningens förslag är 

Johan Karlsson. 

Mötet valde Johan Karlsson. 

 

6. Ledamot 2 år : Ken Nylander,har ett år kvar på sin mandatperiod.  
 

 7. Ledamot 2 år : Avgående Conny Blomqvist står ej till förfogande. Valberedningens förslag  

är      Christian Tengstedt. Mötet valde Christian Tengstedt. 
 

   8.  Ledamot 2 år : Andreas Juhlin har ett år kvar på sin mandatperiod.  
 

  

 

 Suppleant 1 år : Avgående Johan Karlsson, ej till förfogande och valberedningens förslag är  

            Patrik  Altberg. Mötet valde Patrik Altberg. 
 

  Suppleant 1 år : Avgående Christian Tengstedt, ej till förfogande och valberedningens 

förslag  är Lars Haak. Mötet valde Lars Haak. 
 

 Revisorer 2 år : Camilla Bäck och Richard Nilsson har ett år kvar på sina mandatperioder..  
 

 Valberedning 1 år : Avgående Peter Svensson. Peter Svensson står till förfogande under   
  

 förutsättning att klubben får fram en “lärling” som kan vara med  Peter Svensson under 

 året. .  Årsmötet valde Peter Svensson. 

 
 

11. Tävlingar 2023 
Följande tävlingar är godkända av distriktet för 2023: 
 

Final Östra Open Enduro mars 
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Mälarfräsen maj 

USM/JSM/Sverige Cup juni 

Final Östra Lagserien oktober 

 

Förutom dessa kommer även KM att köras. 
 

Årsmötet godkände dessa. 
 

 

12. Övriga frågor 

 

Förslag från styrelsen om ny Hedersmedlem Hans Ånhage:  

Årsmötet röstade ja till förslaget.  
 

Öppning av banan för säsongen: 
Vi håller just nu öppet en dag per vecka, när säsongen kommer igång öppnar vi fler dagar. 
Årsmötet anser att bangruppen får besluta om datum för detta. 
 

Crosskolor: 

Målsättning är att vi ska hålla crosskola både för stora och små. 
 

Crosskolan.se: 

Fortsätter som föregående år på söndagar från kl 13. 
 

          
13. Mötets avslutande. 

Peter Svensson avslutade årsmötet. 
  
 
 
 
Vid protokollet : Annica Ekengren  
 
 
 
Underskrifter och datum 
 

 

Mötesordförande Peter Svensson 
 
 

 
Justerare Christian Tengstedt 
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Justerare Johan Karlsson 


