GOTLANDS
VETERANTRAKTORKLUBB
Protokoll fört vid årsmöte med Gotlands Veterantraktorklubb i
Levide bygdegård söndagen den 17 mars 2013.
35-talet medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet som inleddes med
traditionsenlig smörgåstårta med tillhörande dryck.
§ 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 Stig Buskas, Erland Persson
och ordföranden.
§ 7. Verksamhetsberättelsen för år 2012 var utdelad och godkändes med ett tillägg om
att klubbens hemsida kommit igång.
§ 8. Revisionsberättelsen föredrogs av kassören. Klubbens kassör Bo Häglund berättade att
klubbens ekonomi är fortsatt god och att det även 2012 blev ett bra överskott.

§ 9. Resultaträkningen som slutar på 11 751 kr och balansräkningen som slutar på
97108 kr fastställdes och 2012 års överskott förs i ny räkning.
§10. Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
§11. Kassören meddelade att någon budget för 2013 inte var framtagen men att verksamheten
det kommande året liknar det gångna året .
§12. Beslöts att medlemsavgiften för 2014 skall vara oförändrat 150 kr.
§13. Verksamhetsplanen för 2013 föredrogs och godkändes.
§14. Några inkomna motioner fans 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. I valberedningen omvaldes Ingemar Hägg och Stig Buskas och nyvaldes Erik Toften.
§20. Övriga frågor: Meddelades att årets traktorrally längs Ekstakusten har fått ändrad
startplats från programmet och kommer att starta från Gannarve i Fröjel vilket kommer
att meddelas på hemsidan och annons i Gotlandstidningarna. Diskussion om klubbens
arkiv som finns i Hemsebibliotekets källare och har utrymmesbrist och där hyresavtalet
snart går ut. Det är som Oskar Pettersson påpekade inte lätt att hitta någon annan lokal
som har brandklassning så styrelsen får i första hand ta kontakt med biblioteket om en
fortsättning.
§21. Ordföranden tackade alla som kommit på årsmötet och förklarade det avslutat.
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