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Protokoll från ÅRSMÖTE 12/3 2022, Svedinos Bil- och Flygmuseum  
 
§ 1 Tillförordnad ordförande Kalle B öppnar mötet och hälsar 17 deltagare välkomna 
 
§ 2 Val av ordförande för mötet. Kalle Borg väljs till mötesordförande 
 
§ 3 Val av sekreterare för mötet. Kalle Borg, simultant 
 
§ 4 Val av två justeringsmän. Olof Neergaard och Lotte Nebrér 
 
§ 5 Justering av röstlängd. Röstlängd föredrages av ordföranden, den som vid dagen 
för årsmötet betalt sin medlemsavgift äger rätt att rösta. Ombudsröstning medges ej. 
 
§ 6 Är årsmötet korrekt utlyst? Mötet finner att mötet är korrekt utlyst 
 
§ 7 Årsberättelsen – mötesordförande Kalle läser upp årsberättelsen. Bilaga 1 
 
§ 8 Fastställande av balans och resultaträkning. Kalle redogör för ekonomin. Bilaga 2 
 
§ 9 Revisorns revisionsberättelse läses upp. Revisorn tillstyrker att allt är korrekt. 
 
§ 10 Fastställande av ansvarsfrihet för styrelsen för 2021. Mötet beviljar enhälligt 
ansvarsfrihet för styrelsen. 
  
§ 11 Medlemsavgiften för 2023. Oförändrad, 350 kronor. För familjemedlem 20 
kronor. 
 
§ 12 Val av styrelse för 2022. Mötesordförande presenterar medlemmarna i 
styrelsen för 2022 vilka är desamma som för 2021 och valberedningen i år därför varit 
entledigad. Styrelsen föreslås bestå av Kalle Borg, Olof Neergaard, Ola Hallström, 
Max Salo, Anders Hjelmström. Kassör: Margareta Bergström, arvoderad. 
 
Mötet väljer enhälligt de föreslagna styrelseledamöterna. Styrelsen fördelar 
styrelseposterna vid nästa styrelsemöte.  
 
§ 13 Firmatecknare noteras i protokollet, ordförande och kassör. Var för sig, eller 
tillsammans. 
 
§ 14 Revisor väljs för 2022. Mats Nilsson väljs för ännu ett år. 
 
§ 15 Val av valberedning för 2022. Sören Tolerus och Gerry Arnesson väls för ännu 
ett år. 
 
§ 16 Inkomna motioner. Inga inkomna motioner.  
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§ 17 Aktiviteter för 2022: 
 TCM, Tjolöholm 22/5  Deltagande med monter. Anders Hjelmström fixar 
 Brittiska Mötet 28-29/5 Gerry Arnesson & c/o fixar 
 Engelskt tema på Tryde 24/7 Kalle B är kontakperson mellan klubben och arrangören 
  
§ 18 Övriga frågor. Tre övriga frågor avhandlades:  
BAC Gazette Redaktör Olof ber om bidrag till tidningen 
Hemsidan, Facebook – Mas och Anders Hjelmström sköter detta 
  
Styrelsens möjlighet att initiera samgående med annan klubb lyfts som en årsmötesfråga mot bakgrund 
av en formulering i klubbens stadgar. Formuleringen villkorar nedläggning av klubben. Formuleringen 
är i delar tillämpbar även om BAC överlåts till annan klubb: ”Beslut om nedläggning skall tas vid ett 
årsmöte (ordinarie eller extra) samt vid ett styrelsemöte. Kalle Borg ber om mötets medgivande till att 
denna klausul härmed skall vara uppfylld i delen för beslut i årsmöte. Om styrelsen således väljer att 
låta BAC gå i in i annan klubb kan detta beslutas vid ett styrelsemöte. 
  
§ 19 Mötet avslutas. Klubben bjuder deltagana på Smörgåstårta o därpå kaffe m. tårta 
  
 
 
Mötesprotokollet upprättat av 
 
 
________________________________. 
Kalle Borg 
 
 
 
 
 
 
Protokollet justeras 
 
 
 
_______________________________. _____________________________. 
Lotte Nebrér    Olof Neergaard 
 



 

 

Årsberättelse BAC 2021, det 2:a Corona-året 

 

Vi har under året haft fyra styrelsemöten, (som telefonmöten samt något via Teams). 
Mötesdatum 24/2 (Teams), 10/3 (Årsmöte, Teams), 26/10, 30/11 

4/5 deltog delar av styrelsen i ett teams-möte med MHRF. 

Vårt årsmöte hölls i år, på grund av Coronasituationen, som Teamsmöte den 10/3. Endast 
styrelsen deltog. 

På grund av Corona-situation blev det inget deltagande med klubbmonter vid TCM på 
Tjolöholm. Evenemanget ställdes in. Ej heller blev det något ”Brittiska Mötet” i Maj, även om 
beredskap fanns för att anordna möte i det fall restriktionerna släppt.  

På grund av Coronasituation blev det ingen Englandsresa i år. 

Två nummer av BAC Gazette kom ut under året. Vi hade annons i tidningen Klassiker.  
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