
Protokoll fört vid halvårsmöte 

med Smålandsåkarnas Veteranförening  

Vrigstad Värdshus torsdagen den 3 december 2015 kl 16.00 

 
Närvarande 85 st inkl. gäster därav medlemmar 50 st. 
 
§1. Halvårsmötet öppnande. 
 
Ordförande Ingvar Carlsson hälsar nya och gamla medlemmar välkomna och välkommen till 
Sven och Agneta Pettersson från Smålandslänens Åkeriförening samt förklarar mötet för 
öppnat. 
 
§2. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet. 
 
Till ordförande valdes Ingvar Carlsson och till sekreterare Ove Erixon. 
 
§3. Val av två justeringsmän. 
 
Till justeringsmän för halvårsmötets protokoll att jämte ordförande valdes Lars Borg och 
Kurt Brunskog.  
 
§4. Val av två rösträknare. 
 
Till rösträknare valdes justeringsmännen. 
 
§5. Godkännande av mötets utlysande. 
 
Beslut att kallelsen utsänts i behörig ordning (4november 2015) 
 
§6. Godkännande av föreslagen dagordning. 
 
Den föreslagna dagordningen godkänndes. 
 
§7. Information från valberedningen och aktivitetsgruppen. 
 
Kurt Brunskog informerade om planerat årsmöte 2016 kommer att förläggas till Vimmerby 
i slutet på april eller i början på maj. Årsmöte och studiebesök på Åbro Bryggeri 
samt ytterligare någon mer aktivitet.  
 
Lars Borg informerar om en studieresa till Hannover mässan den 25-28 september 2016 samt 
fabriksbesök på Autostadt i Wolfsburg (Volkswagen). Kostnad i dubbelrum 4 600 
kr enkelrumstillägg 950 kr. Arrangör är Reinholds Buss AB, Malmbäck. 
 
Samtliga medlemmar kommer att erhålla samma information genom utskick i januari 
och sedan gäller först till kvarn det finns 50 platser tillgängliga. 
 
 



 
§8. Övriga frågor. 
 
Kurt Brunskog informerar om hemsidan att just nu ligger den nere av någon 
anledning. Den kommer att åter aktiveras. 
 
Det pågår ett arbete i föreningen att göra hemsidan mer attraktiv för sponsorer 
och medlemmar med hjälp av en inhyrd konsult Alexander Gunnarsson Växjö. 
 
Efter halvårsmötets slut kommer Sven Pettersson att informera om arbetet som pågår 
i Sveriges Åkeriföretag och Regionens Åkeriförening om pågående projekt samt 
övriga aktuella frågor. 
 
Efter informationen serveras Julbord. 
 
§9. Mötets avslutande. 
 
Ordförande tackar deltagarna för visat intresse samt förklarar mötet för avslutat. 
 
Vrigstad dag som ovan. 
 
……………………………… 
Ove Erixon  
Sekreterare 
 
Justeras 
  
……………………                         ………………….....         ………………..... 
Ingvar Carlsson                                Lars Borg                          Kurt Brunskog 
Ordförande 


