
GOTLANDS 
VETERANTRAKTORKLUBB 
 

Protokoll fört vid årsmöte med Gotlands Veterantraktorklubb på 
Mix Ranch i Stenkyrka söndagen den 22 mars 2015. 

 
        35-talet medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet som inleddes med  
        en tyst minut för under året bortgångna medlemmar. 
  
§ 1. Årsmötet öppnades av ordföranden Christer Karlström som hälsade alla välkomna. 
 
§ 2. Årsmötet godkände kallelsen som utlysts enligt stadgarna. 
 
§ 3. Dagordningen godkändes i oförändrat skick. 
 
§ 4. Röstlängd upprättas senare om behov föreligger. 
 
§ 5. Till att leda dagens förhandlingar valdes Christer Karlström med Sigurd Lindkvist  
       som sekreterare. 
 
§ 6. Till att justera dagens protokoll valdes Håkan Nylander, Roland Lindbom 
       och ordföranden. 
 
§ 7. Verksamhetsberättelsen för år 2014 var utdelad och upplästes även av sekreteraren. 
       Den godkändes i oförändrat skick för att läggas till handlingarna. 
 
§ 8. Revisionsberättelsen föredrogs av kassören. Klubbens kassör Bo Häglund berättade att 
       klubbens ekonomi är fortsatt god trots att det gångna året gav ett underskott.  
       Styrelsen har beslutat att under året avsluta Plusgirot och därefter använda Bankgiro 
       vilket bör leda till lägre bankkostnader. 
        
§ 9. Resultaträkningen som slutar på – 11.450 kr och balansräkningen som slutar på  
       95.853 kr fastställdes och 2014 års underskott tas från egna kapitalet. 
 
§10. Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. 
 
§11. Kassören meddelade att någon budget för 2015 inte var framtagen men att verksamheten      
        det kommande året liknar det gångna året . 
        Årets underskott beror på lämnade bidrag till Lantbruksmuseet och Gotlandståget samt 
        kostnader för klubbens vagnsbygge.  
 
§12. Beslöts att medlemsavgiften efter diskussion om sänkning och omröstning för 2016 skall 
        vara oförändrat 150 kr. 
 
§13. Verksamhetsplanen för 2015 föredrogs och godkändes. 
 
§14. Några inkomna motioner eller skrivelser fanns inte att behandla. 
 
 
 



§15. Christer Karlström omvaldes till ordförande på ett år. 
  
§16. Till styrelsemedlemmar på två år omvaldes Håkan Nylander och Bo Häglund. 
        Ett år kvar i styrelsen har Hans Eriksson och Sigurd Lindkvist. 
 
 §17. Som styrelsesuppleanter på ett år valdes Johannes Calamnius, Karl-Arvid Norrby 
        och Lars Lavergren. 
 
§18. Rune Pettersson och Bo-Inge Sjöblom omvaldes till revisorer på ett år 
        med Rune Johansson Tingstäde som suppleant. 
 
§19. Valberedningen med Ingemar Hägg, Stig Buskas och Erik Toften omvaldes. 
 
§20. Bo Häglund föreslog att en enkel plöjningstävling för veterantraktorer med tillhörande 
        plogar ordnas vid någon av våra höstplöjningar. Som ansvariga för detta utsågs  
        Bo Häglund, Rolf Lundgren och Riff Roth. Johannes Calamnius meddelade att nya 
        nya kepsar och tröjor skall vara färdiga till klubbens 20.årsjubileum den 30 maj. 
        Erik Toften meddelade att klubben är välkommen att ställa ut sina traktorer vid  
        invigningen av nya järnvägssträckningen fram till Roma 14 maj. Karl-Arvid Norrby 
        meddelade att hans traditionella maskindag blir lördagen den 16 maj 10-14 och han 
        välkomnar traktorer som gärna får startas och köras runt under dagen.    
           
§21.Då inget ytterligare fanns att behandla tackade ordföranden alla som kommit på  
        årsmötet och förklarade detta avslutat. Därefter serverades traditionell smörgåstårta 
        och dryck följt av kaffe och rulltårta. 
 
 
                                                                                                     Ala dag som ovan 
 
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                      Sigurd Lindkvist                                              
 
 
 
Justerat: 
 
 
 
Christer Karlström                     Håkan Nylander                            Roland Lindbom 
 
 
 
     
        
 
 
 
 


