
Protokoll vid årsmöte med Smålandsåkarnas Veteranförening Elite Park 

Hotel,Växjö 

lördagen den 6 april 2013 klockan 10,30. 
 

 

Närvarande 35 st 

 

 

 

§1.Sammanträdet öppnas. 

Ordförande Nils-Göran Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat. 

Till minne av under verksamhetsåret avlidna medlemmar hölls en tyst minut. 

 

§2.Val av mötesordförande. 

Till årsmötesordförande valdes Nils-Göran Carlsson. 

 

§3.Val av sekreterare. 

Till årsmötessekreterare valdes Ove Erixon. 

 

§4.Val av två justeringsmän. 

Till justeringsmän för årsmötesprotokoll valdes Roland Brandt och Jan-Olof  Hjelmberg. 

 

§5.Godkännande av förslag till dagordning. 

Den föreslagna dagordningen godkändes.. 

 

§6.Fråga om kallelse utgått i behörig ordning. 

Beslut att kallelsen utsänds i behörig ordning. 

 

§7.Styrelsens redovisningshandlingar. 

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 godkändes. 

 

§8.Revisorernas berättelse. 

Revisorernas genomgång av räkenskaperna framfördes av Lennart Engberg.  

Inga anmärkningar förelåg varför revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 

som revisionen omfattar. 

 

§9.Godkännande av föreliggande bokslut. 

Redovisat bokslut och årets förlust 7 806 kronor balanseras i ny räkning. Bokslutet 

godkändes. 

 

§10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Beslut att godkänna ansvarsfrihet för styrelsen räkenskapsåret 2012. 

  

§11.Beslut om årsavgift. 

Styrelsen föreslår en höjning av årsavgiften till 2014 med 50 kronor till 200 kronor. 

Årsavgiften godkändes. 

 

 

 

 



§12.Val av ledamöter i styrelsen. 

Åke Karlsson Alvesta har avsagt sig platsen. Erik Pettersson Lönashult har avsagt sig omval. 

 

Val av styrelseledamöter för 2 år. Alf Rydström Vislanda, nyval. 

                                                      Alf Emanuelsson  Hillerstorp, nyval. 

                                                      Roland Brandt Strömsnäsbruk, omval 

Kvarvarande 1 år                           Nils-Göran Carlsson Åseda omval  

                                                      Lars-Göran Andersson Lagan omval                                                                                   

 

Val av suppleanter för 2 år           Hans Björksäter Kalmar nyval 

                                                      Ingvar Carlsson Värnamo nyval 

                                                      Nils Gustavsson Gemla  omval 

Kvarvarande 1 år                          Ove Erixon Växjö omval 

 

 

§13.Val av två revisorer och en suppleant. 

Val av revisorer                            Lennart Engberg Alvesta avsagt sig platsen. 

                                                      Åke Gustavsson Braås omval 2 år 

                                                      Börje Danielsson Växjö nyval 1 år 

 

Val av revisorsuppleant                Per-Åke Engdahl Jönköping nyval 2 år 

 

§14.Till styrelsen inkomna motioner 

Från valberedningen har inkommit en motion om ändring av stadgarna för Smålandsåkarnas 

Veteranförening. Motionen presenterades av Rolf Nerman. 

 

Paragraf 2, gällande kriterier för medlemskap. 

 

Paragrafens sista stycke lyder idag: Det förutsätter att ny medlem har fortsatt intresse av 

åkeribranschen och dess organisatoriska utveckling, samt ej längre är aktiv i åkeri- eller 

närstående verksamhet. 

 

Valberedningen anser att hela stycket stryks eller skrivs på sådant sätt att man fortfarande kan 

vara aktiv till viss del. 

 

Paragraf 8, gällande vid en eventuell upplösning av föreningen. 

 

Sveriges Åkeriföretag Småland/Öland tillhör nu ekonomiskt huvudorganisationen Sveriges 

Åkeriföretag Stockholm. 

Valberedningen anser att vid en eventuell upplösning av Smålandsåkarnas Veteranförening 

bör dess tillgångar tillfalla Smålandslänens Åkeriförening som därefter beslutar om dess 

användning till premier eller utbildning, 

 

Årsmötet bifaller motionen och skall utredas av styrelsen och revideringen presenteras på 

nästkommande årsmöte. 

 

§15.Övriga ärenden. 

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i valberedningen utökas med 2 personer. 

Föreslås Lars Borg Värnamo som är tillfrågad och tackat ja. 

Nils Gustavsson Oskarshamn som ej är tillfrågad 



 

§16.Ordet fritt. 

Ordförande avtackar Artur Klasson och Åke Karlsson och för ett långt och förtjänstfullt arbete 

i Veteranföreningen, samt utser dem till hedersmedlemmar i föreningen. I samband med 

avtackningen överlämnades till båda var sin tavla och blommor. 

 

Enligt stadgarna finns inget krav på att protokoll skall föras. Beslutades att endast 

minnesanteckningar skall föras. 

 

Kurt Brunskog redovisar två förslag till logga som ska användas på Veteranföreningens 

brevpapper. Beslut att styrelsen avgör vilken logga som ska användas. 

 

Kurt Brunskog föreslår att en hemsida tas fram och som kan länkas till Åkeriföreningens 

hemsida. Kurt utses att ta fram förslag till hemsida. 

 

Beslutades att nästa julbord och halvårsmöte skall hållas på Vrigstad Värdshus den 4 

december 2013.   

 

Aktivitetsgruppen utses av valberedningen och de kallar därmed lämpliga personer att ingå i 

gruppen. 

 

§17.Avslutning. 

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och att det är glädjande att så många deltagit i 

mötet samt förklarar årsmötet för avslutat. 

 

 

Växjö den 7 april 2013. 

 

 

…………………………….. 

Ove Erixon 

Sekr. 

 

 

Justeras 

 

 

……………………………                          …………………………………… 

 

Roland Brandt                                               Jan-Olof Hjelmberg 


