
MC-POLISVETERANERNA

Protokoll fört vid årsmöte den 25 april 2018

Plats: Polismuseets fordonssamling, Tullinge

Närvarande: 36 medlemmar deltog i mötet

1. Mötets öppnande

Ordförande Ragnar Pålsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade 
det 34:e årsmötet för öppnat.

2. Parentation

Under det gångna året har det kommit till styrelsens kännedom att 7 st 
medlemmar avlidit. 

Mötet hedrade dessa med en tyst minut.

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötesförhandlingarna

Till årsmötesordförande valdes Ragnar Pålsson och till sekreterare 
valdes Bengt Svensson.

4. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.



5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Information om mötet lades upp på föreningens hemsida den 21 mars, 5 
veckor före mötet den 25 april.
Utskick av kallelsen gjordes den 5 april via tidskriften MED ÖPPET 
VISIR.

Årsmötet fastställde att kallelsen till årsmötet skett i enlighet med 
stadgarnas krav på senast 3 veckor före årsmötet.

6. Val av justeringsmän

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Göran Järnebrant och Leif 
Lörstrand.

7. Verksamhets- och kassaberättelse

De båda godkändes och lades till handlingarna.

8. Revisionsberättelse

Revisorn Leif-Åke Andersson föredrog revisionsberättelsen som 
godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

På förslag från revisorerna beslutade årsmötet att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.

10. Val av ordförande för ett (1) år

På förslag från valberedningen beslutade årsmötet omval av Ragnar 
Pålsson som ordförande.

11. Val av två (2) styrelseledamöter för två (2) år

Till styrelseledamöter omvaldes Sören Wictorsson och P-O Nordquist.



 

12. Val av en (1) styrelsesuppleant för två (2) år

Till styrelsesuppleant omvaldes Christer Olofsson.

13. Val av en (1) revisor för två (2) år

Till revisor omvaldes Leif-Åke Andersson. 

14. Val av en (1) revisorssuppleant för 1 år 

Till revisorssuppleant omvaldes Håkan Wrejde.

15. Val av valberedning för ett (1) år

Till valberedning omvaldes Hans Back, Lars Neuman och Peter Ebermo.

16. Fastställande av årsavgift

Förslag framställdes av medlemmar att avgiften är så låg att den borde 
kunna höjas till 200 kronor. Styrelsen skulle då få större marginaler till 
verksamheten.

Beslut: Årsmötet beslutade att bibehålla den nuvarande årsavgiften på 
100 kronor och röstade nej till den föreslagna höjningen.

17. Övriga frågor

a) Stadgeändring angående en motion 2017 från Sören Wictorsson om 
inrättande av sidoorganisation där alla polisanställda med intresse för 
gamla polisfordon kan bli medlemmar och inte enbart de som genomgått 
polisens mc-utbildning. Detta för att fler skulle kunna vara behjälpliga 
med skötsel och körning av museets fordonssamling.

Efter att styrelsen undersökt möjligheten till inrättande av en 
sidoorganisation har styrelsen beslutat att detta ej är möjligt och att 
motionen därför bör avslås. 

Vid inhämtande av information kom styrelsen fram till att en medlem i 
en sådan sidoorganisation/undergrupp till föreningen Mc-
polisveteranerna också automatiskt skulle bli medlem i föreningen vilket 



årsmötet 2017 inte önskade när detta diskuterades då.

Beslut: Årsmötet beslutade att avslå motionen.

b) Styrelsens förslag till ändring av stadgarnas första paragraf.

Förslaget till ändring i paragraf 1 innebär en modernisering av texten och
en anpassning till hur föreningen arbetar idag.

Hans Back anförde att det kanske borde vara tydligare i denna paragraf 
att föreningen fortfarande arbetar med trafiksäkerhet.

Beslut: Årsmötet beslutade att tillstyrka styrelsens förslag till ändring av
paragrafen och avslog Hasse Backs förslag.

c) Sören Wictorsson informerade om ett förslag från medlemmen 
Lisbeth Hjelme angående stöttning av annan föreningsmedlems 
tävlingsverksamhet. 

d) Information om föreningens arbete med Polismuseets fordon.

Bengt Svensson informerade om de nu avslutade renoveringarna av 
Volvo Duetten och Opel Kapitänen samt om anskaffande av ett par nya 
mc till fordonssamlingen.

18. Mötets avslutande

Mötet avslutades och ordförande Ragnar Pålsson tackade närvarande 
medlemmar för ett givande och intressant möte. 

Vid protokollet

Bengt Svensson

Justeras Justeras

………………………….. …………………………….

Göran Järnebrant Leif Lörstrand
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