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                                 Protokoll  

Ordinarie föreningsstämma för Concorde Motorhome Association ek för (CMAS) 

Datum: 2022–05–14    
Plats: Samstorps Gård, Norrtälje kommun. 
 

1.   Öppnade av föreningsstämman 
  Ordförande Steen Skov öppnade föreningsstämman 

2. Val av ordförande samt protokollförare för stämman 
Steen Skov valdes till ordförande för stämman 

3. Godkännande av röstlängden 
Röstlängden godkändes 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
      Sam Eriksson och Mikael Nyqvist valdes till justeringsmän och rösträknare. 

5. Fråga om stämman utlysts i laga ordning    
Konstaterades att stämman utlysts i laga ordning  

6. Fastställande av dagordningen  
       Dagordningen fastställdes 

7.   Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.  
      Årsredovisning var utskickad i med kallelsen Lennart Jönsson läste upp      
      revisionsberättelsen 

8.   Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt om     
      disposition av årets vinst eller förlustenligt den fastställda balansräkningen 
      Resultat och balansräkning fastställdes  

9.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021 

10. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer 
      Beslöts att inte ge något arvode till styrelsen. 

11. Budget 
      Budgetförslaget godkändes  

12. Årsavgift och eventuella andra avgifter 
      Årsavgiften för 2023 beslöts till 250 kr och inträdesavgiften sänks från 500 kr till     
     100 kr. Hur återbetalningen av de 400 kronorna ska ske återkommer styrelsen  
      med. 
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13. Beslut om av styrelsen väckta förslag 
      Förslag om förändring av stadgarna. Punkt 1-4 i stadgarna ändras, se bilaga 

 
14. Behandling av motioner inkomna i stadgeenlig ordning 
      Inga motioner inkomna 

15. Beslut om antalet styrelseledamöter 
       Beslöts antalet styrelseledamöter fortfarande skall vara enligt stadgarna. 

16. Val av ordförande för 1 år 
       Steen Skov valdes till ordförande för ett år 

17. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 
      Martin Björkgren valdes till vice ordförande för 2 år, Kent Möller till sekreterare  
      för 2 år, Peter Rydje ledamot för 1 år, Tommy Karlsson ledamot för 1 år och  
     Sam Eriksson ledamot för 2 år. (Anne-Louise Simonsson och Bengt Mikaelson 
     valdes för 2 år 2021) 
 
18. Val av revisorer och revisorssuppleant 
      Mats Westman och Lennart Jönsson valdes till revisorer för 1 år och Claes Wallén  
      valdes till revisorssuppleant för 1 år. 
 
19. Val av valberedning, skall bestå av minst tre personer, varav en ska vara  
       sammankallande, samt en suppleant 
      Carina Östman valdes som ordförande i valberedningen och Gunnar Östman      
      valdes som ledamot. Ordförande gavs mandat att tillsätta ytterligare en ledamot. 

20. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller  
       föreningens stadgar  
       Inga ärenden togs upp 

21. Stämman avslutas  
      Ordförande Steen Skov avslutade föreningsstämman 
 

Samstorp 2022-05-14 

Vid protokollet 

Anne-Louise Simonsson 

Anne-Louise Simonsson 

Justerat 

 

Sam Eriksson    Mikael Nyqvist 


