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Protokoll kårstämma FMCK Malmö

Tid:
Plats:
Närvarande:

Klockan 19.00 Tisdagen den 15 februari 2011.
Malmö Frivilligförsvarscentrum. Husie kyrkoväg 70 i Malmö.
38 st.

§1. Stämmans öppnande.
Rikard Sjöström hälsade alla varmt välkomna

§2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar.
Rikard Sjöström valdes till ordförande att leda stämmans förhandlingar

§3. Val av sekreterare att föra stämmans protokoll.
Torbjörn Pålsson valdes att föra stämmans protokoll

§4. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
Magnus Berggren samt Patrik Elmander valdes till justerare

§5. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysning.
Stämman beslutade att den var stadgeenligt utlyst

§6. Fastställande av dagordning.
Stämman fastställde dagordningen

§7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser.
Verksamhetsberättelsen fastställdes.
Göran Palm redovisade balans- samt resultatrapport.
Arets verksamhet slutade med ett överskott på 8020.31 kronor
som överförs och balanseras i ny räkning.

Kommentarer till resultatrapport
3990 Övriga rörelseintäkter

Medlemsavgifter
4120 Direkta kostnader kårverksamhet

Hjullastaren såld för 20000 kronor
-5000 kronor
Underskott relaterat till
ungdomsverksamhet

Stämman godkänner resultat- samt balansräkning

§8. Revisionsberättelse.
Mats Palm avger revisionsberättelse

1361
1362

Värde per 2010-12-31
Värde per 2010-12-31

268076:51 kr
285 554:05 kr

§9. Fråga om ansvarsfrihet för kårstyreisen.
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet

§10. Behandling av förslag som framlagts enligt bestämmelser i kårstadgarna
Inga förslag
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§11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.

Medlemsavgiften fastställd utan ändring mot förgående år

§12. Val av styrelse.
a) Val av kårchefpå ett år. Nuvarande Rikard Sjöström.

Fyllnadsval då mandat perioden skall vara två år, enligt stadgeändring 2009.
b) Val av styrelseledamot på två år. Nuvarande Göran Palm, ställer ej upp för omval.
c) Val av styrelseledamot på ett* år. Nuvarande Max Ohlsson.
d) Val av styrelseledamot på två år. Nuvarande Stefan Sjöholm.
e) Val av styrelseledamot på två år. Nuvarande Torbjörn Pålsson.
f) Val av styrelsesuppleant på två år. Nuvarande Anders Hansson.
g) Val av styrelsesuppleant på ett år. Fyllnadsval då nuvarande Mats Persson avgått.
Sittande styrelseledamöter intill kårstämman 2012 är Stefan Ahlqvist och Tomas Persson.
*pkt 12 c. För att komma i fas till ett omval av tre styrelseledamöter varje år
(mandatperiod på två år).

Valberedningen föredrog sitt förslag.
a) Stämman väljer Rikard Sjöström
b) Stämman väljer Lotta Palm
c) Stämman väljer Mikael Lehner
d) Stämman väljer Stefan Sjöholm
e) Stämman väljer Torbjörn Pålsson
j) Stämman väljer Anders Hansson
g) Stämman väljer Richard Roskvist

§13. Val av två revisorer för ett år. Nuvarande Mats Palm och Jonas Engdahl.
Stämman väljer Mats Palm och Jonas Engdahl

§14. Val av valberedning för ett år.
Nuvarande Mats Palm (sammankallande) och Lennart Hansson.
Stämman väljer Mats Palm och Lennart Hansson

§15. Val av ombud till riksstämma.
Nuvarande har utsetts av kårstyreisen och var 2010 Susan Sterner.
Stämman ger styrelsen rätt att utse ombud till riksstämman

§16. Avslutning.
Stämman avslutad

J~if~
Vid protokollet
Torbjörn Pålsson

IJJI~
Justeras
Patrik Evander

Justeras
Magnus Berggren
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PROTOKOLL

Fört vid Frivilliga Motorcykelkåren iMalmös Uorganlsationsnummer 846001-7950n

konstituerande möten den 15 februari 2011

Tid: KL 20.00 - 20.30

Lokal: Malmö Frivilligförvarscentrum "MFFC". Husiekyrkoväg 70 Malmö

Närvarande: Rikard Sjöström, Torbjörn Pålsson, Stefan Sjöholm, Lotta Palm, Richard Rosqvist,
Frånvarande; Mikael Lehner, Anders Hansson, Stefan Ahlqvist, Tomas Persson.

Den nya styrelsen konstltuerade sIg enl. föllande

l. Kårchef lordförande: Rikard Sjöström (positionen vald på ordinarie årsmötelkårstämma).

2. Till verkställande utskott "VU" valdes: Rikard Sjöström, Torbjörn Pälsson och Richard Rosqvist.

3. Tillfirmatecknare utsågs Rikard Sjöström och Torbjörn Pålason var för sig.
Vid uttag större än 25 000: - krävs minst två firmatecknares underskrift.

4 Behöriga att hämta och utkvittera post utsågs Rikard Sjöström och Torbjörn Pålsson

Uppc:tragsgivna utom styrelsen

Revisorer: Mats Palm och Jonas Engdahl (positionen vald på ordinarie årsmötelkårstärnma).

Ordinarie styrelsemöten
Nästa ordinarie styrelsemöte hålles den 2011-03-09 kl 18.30 på Nygård.

Avslutning
Ordförande tackade och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet
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Torbjörn Pålsson, sekreterare Rikard Sjöström. kårchef
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REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, utsedda att granska FMCK MALMÖ 's kassaförvaltning, rar härmed avgiva
följande berättelse över vår granskning.

För fullgörandet av vårt uppdrag har vi tagit del av räkenskaper, protokoll och andra
handlingar som lämna uppgift om kårens ekonomi och styrelsens förvaltning.

Räkenskaperna som siffergranskats, är förda med mycket god ordning, och ingen
anledning till anmärkning föreligger beträffande de till oss överlämnade
redovisningshandlingarna.

Kommentar till balansräkningen:
Konto 1361 Värde per 10-12-31 268076:51 kr.
Konto 1362 Värde per 10-12-31 285 554:05 kr.

Vi tillstyrker därför att överskottet kronor 8020:31 balanseras i ny räkning,
och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

Malmö 2011-02-14
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Jonas Engdahl


