
  

Protokoll fört vid halvårsmöte med Smålandsåkarnas 

Veteranförening Vrigstad Värdshus torsdagen den 7 december 2017 

 

Anmälda 95 st Närvarande 88 st. inkl. gäst och medföljande därav medlemmar 50 st 

 

§1. Halvårsmötet öppnande. 

Ordförande presenterade Brogårds Åkeri AB som den 8 augusti firade 80 årsjubileum och de 

närvarande tog upp en applåd samt utbringade ett fyrfaldigt lev för 80 åringen. 

Ordförande Ingvar Carlsson hälsar nya och gamla medlemmar välkomna samt förklarar 

halvårsmötet för öppnat. Speciellt välkommen till gästerna Johan Nordenström Sveriges 

Åkeriföretag Växjö och vår egen medlem Göran Ström Vetlanda som skall berätta om sin tid 

på Scania i Södertälje. 

§2. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet. 

Till ordförande valdes Ingvar Carlsson och till sekreterare valdes Ove Erixon. 

§3. Val av två justeringsmän. 

Till justeringsmän för halvårsmötets protokoll att jämte ordförande valdes Börje Danielsson 

och Roger Johansson. 

§4. Val av två rösträknare. 

Till rösträknare valdes justeringsmännen. 

§5. Godkännande av mötets utlysande.  

Beslut att kallelsen utsändes i behörig ordning (13 november 2017) 

Anm. Problem med etikett utskrifterna blev fördröjt från den 7 november till 13 november. 

Åkeriföreningen har ett nytt och ett gammalt system och etiketterna finns i det gamla.  

§6. Godkännande av föreslagen dagordning. 

Den föreslagna dagordningen godkänndes. 

§7. Information från valberedningen och aktivitetsgruppen. 

Aktivitetsgruppen har några projekt på gång men inget är beslutat. 

Lars Borg presenterar ett förslag att årsmötet är planerat att vara i Eksjö den 7 maj 2017. 



  

En inbjuda kommer under våren om en resa till Polen med Kent Brenander som arrangör och 

som svarar för reseledareservice  mm. 

Valberedningen består av Claes Peter Brogård, Lars Borg F-län. Kurt Brunskog, Rolf Nerman 

G-län. Rune Hjalmarsson, Håkan Gustavsson H-län. 

 

§8. Övriga frågor. 

Alf Rydström tog upp en sak som vi glömde på årsmötet, vi missade att avtacka Åke 

Gustavsson Braås som avgående revisor, vi gör det med en varm applåd för ett bra 

revisionsarbete i föreningen. 

Ordförande Ingvar Carlsson läser upp en polisanmälan som är gjord den 28 november 2017 

av Ingvar Carlsson och av Kassören Alf Oskarsson angående ett krav på 4680 Euro som skulle 

föras över till en adress i England. Inga pengar har förts över. 

Alf Oskarsson redogjorde för händelseförloppet i detalj. 

Ove Erixon informerade om att på styrelsens uppdrag har brevväxling skett med Ordförande 

Christer Samuelsson i Sveriges Åkeriföretag och med en begäran om 10 000 kr till Smålands- 

åkarnas Veteranförening, vilket också har skett. Vi har fått 10 000 kr. En sak som har inträffat 

under hösten att vi är skattepliktiga från registreringsdagen 13 november och till årsskiftet. 

Vi har i styrelsen sagt att någon skatt skall vi inte betala utan pengarna från Åkeriföreningen 

skall komma medlemmarna tillgodo därför har vi subventionerar julbord och 

kringarrangemang. I kallelsen stod det 275 kr/pers. som vi ändrade till 225 kr/pers.    

Efter halvårsmötet kommer Johan Nordenström att informera om aktuella frågor. Göran 

Ström kommer att visa ett bildspel från sin tid på utvecklingsavdelningen på Scania 

Södertälje. Kl 17,30 serveras Julbord med underhållning av Erling Lundberg Malmbäck. 

Vrigstad dag som ovan 

Ove Erixon                                                                           Ingvar Carlsson 

Ove Erixon                                                                            Ingvar Carlsson 

Sekreterare                                                                          Ordförande  

Justeras 

Ingvar Carlsson                                 Börje Danielsson                             Roger Johansson 

……………………………………                  ………………………………………              ……………………………………. 

Ingvar Carlsson                                 Börje Danielsson                               Roger Johansson 


