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Ordinarie föreningsstämma för Concorde Motorhome Association ek för (CMAS) 

Datum 2021-04-24 

Plats Digitalt möte utan någon fysisk medverkan 

 

Öppnade av föreningsstämman 

Lars Kjellberg noterar att denna ordinarie föreningsstämma för CMAS genomförs utan fysisk närvaro. 

Stämman förklaras öppnad. 

 

1. Val av ordförande samt protokollförare för stämman 

Beslutas att utse Lars Kjellberg att leda årets föreningsstämma och föra protokollet 

 

2. Godkännande av röstlängd 

Föreligger röstlängd upprättad efter återkoppling på utsända handlingar inför stämman. Röstlängden 

innefattar (ange antal) medlemmar. Återkopplingen innebär antingen ett godkännande till föreslagen 

textmassa (OK) eller yrkanden om ändringar och tillägg vilka konkretiseras i protokollet. 

Beslutas att fastställa röstlängden  

 

3. Val av två justeringsmän 

Beslutas att utse Hans Karlsson och Tony Bäckman att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

4. Fråga om stämman utlysts i laga ordning 

Handlingar har varit delade till samtliga närvarande inför stämman. Stadgarna innebär att handlingar 

skall komma medlem till del under perioden 20 mars – 3 april 

Beslutas: 

att godkänna redovisningen 

att därmed fastställa att stämman är utlyst i behörig ordning 

 

5. Fastställande av dagordningen 

Handlingen följer föreningens stadgar 

Det föreligger inga motioner 

Beslutas att godkänna dagordningen 

 

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. 

Verksamhetsberättelse jämte resultaträkningen och balansräkning och revisionsberättelse har varit 

utsänd tillsammans med kallelse. De anses därmed vara föredragna. 

  

7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt…. 

Beslutas att godkänna resultaträkningen och balansräkningen 

(Som framgår av Resultat- och Balansräkning för perioden 2019-11-11- 2020-12-31 är underskottet 

20 762 kr och den utgående balansen per 2020-12-31 är 20 467 kr. Bland övriga externa kostnader ingår 

etableringen av föreningens hemsida vilket innebar en startkostnad på 42 000 kr) 



Förslag till PROTOKOLL version 1.0   

 

  

Concorde Motorhome Association Sweden tfn 0727321121 org nr 769638-0851  

c/o Lars Kjellberg, Valåsvägen 10, 459 30 Ljungskile   

 
 

 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

Med stöd av redovisade handlingar jämte revisionsutlåtande beslutar föreningsstämman 

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det första förlängda verksamhetsåret 2019 - 2020. 

 

9. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer 

Beslutas att följande arvoden och ersättningar skall gälla för styrelse och revisorer under det pågående 

verksamhetsåret. 

Ordförande  0:- per månad 

V ordförande  0:- per månad 

Ledamöter  0:- per möte 

Lekmannarevisor 0:- per år 

Auktoriserad revisor enligt räkning 

 

10.  Budget 

Budgetförslag för räkenskapsåret 2021 tidigare utsänt 

Beslutas att godkänna budgeten 

 

11. Årsavgift och eventuella andra avgifter 

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift och insatskapital. 

Styrelsen föreslår en anpassning av årsavgiften i samband med första inträdet. När inträde sker under 

första halvåret är årsavgiften 100 % och när inträde sker under andra halvåret reduceras årsavgiften 

med 50 %, efterföljande år utgår full årsavgift. 

Beslutas om oförändrad årsavgift och insatskapital, samt att årsavgiften vid inträde andra halvåret 

hanteras i enlighet med styrelsens förslag. 

 

12. Beslut om av styrelsen väckta förslag 

Inga förslag föreligger 

 

13. Behandling av motioner inkomna i stadgeenlig ordning 

Inga motioner föreligger 

 

14. Beslut om antalet styrelseledamöter 

Föreligger förslag att styrelsen även i fortsättningen ska bestå av fem ledamöter. 

Beslut enligt förslaget. 

 

15. Val av ordförande för 1 år 

Föreligger förslag att Lars Kjellberg väljs till ordförande för föreningen.  

Beslutas att välja Lars Kjellberg till ordförande för CMAS 
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16. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 

Valberedningens förslag: 

Kassör: 

Bengt Mikaelson         Trollhättan      2 år 

Ledamöter 

Anne-Louise Simonsson Norrtälje 2 år 
Martin Björkgren Gävle 1 år 
Liselott Björnberg Göteborg 1 år 
 

Beslutas att välja kassör och ledamöter enligt valberedningens förslag. 

 
Styrelsen får med årsmötets val följande sammansättning: 
Namn Uppdrag  Vald till  Kommentar 
Lars Kjellberg ordf Ljungskile 2022  1 år omval 
Bengt Mikaelson ledamot Trollhättan  2023 2 år omval 
Anne-Louise Simonsson ledamot Norrtälje   2023 2 år omval 
Martin Björkgren ledamot Gävle 2022  1 år nyval 
Liselott Björnberg ledamot Göteborg 2022  1 år nyval 
 
17. Val av revisorer och revisorssuppleant 

Valberedningens förslag för tiden fram till ordinarie föreningsstämma 2022 innebär: 

Ordinarie 
Mats Westman ledamot Alingsås 2022  sammankallande  omval 
Lennart Jönsson ledamot Stråvalla 2022   nyval 
Suppleanter 
Claes Wallén suppleant Borås 2022 nyval 

Beslutas att välja revisorer och revisorssuppleant enligt förslaget 

 

18. Val av valberedning, skall bestå av minst tre personer, varav en ska vara sammankallande,  

samt en suppleant 

Föreligger förslag enligt följande: 

Beslutas att valberedningen skall bestå av 

Torbjörn Eriksson  sammankallande 

Tony Bäckman 

 

19. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar  

Inga ärenden föreligger 

 

20. Stämman avslutas  

Ordförande avslutar därefter föreningsstämman och tackar ledamöterna för aktivt deltagande. 
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Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

______________________ ______________________ ______________________ 

Lars Kjellberg Hans Karlsson  Tony Bäckman 

Ordförande o sekreterare justeringsman  justeringsman 

 


