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Protokoll från SCR´s Första digitala årsmöte 

1. Årsmötet öppnades av klubbens ordförande Mats Lundkvist som hälsade alla 

hjärtligt välkomna. 

2. Erik Lundkvist valdes som mötesordförande. 

3. Robin Wachmann valdes som mötessekreterare. 

4. Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst och den föreslagna dagordningen   

godkändes av mötet. 

5. Verksamhetsberättelsen för 2020 lästes upp.  

• Under året har 8 deltävlingar körts fördelade över 4 tävlingshelger. 

• Clubman Cup 2020 vanns av Stefan Mumm, 2á Pontus Rastbäck och 3á 

Peter Öfverman. 

• 8 förare deltog med 8 bilar under årets tävlingar. 

• Föreningen har haft ett digitalt möte 28 november där 10 medverkade 

• Styrelsen har haft digitala möten under året samt har SCR varit 

representerade i SPVM s styrelse under 2020. 

6. Pga.bankproblem så har Mats Lundkvist fungerat som klubbens kassör under året 

och mötets ordförande presenterade den ekonomisk redogörelse för 

verksamhetsåret 2020. Klubbens tillgångar 2020.12.31 var 9855: -. 

7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  

8. Ny styrelse för 2020 valdes av Årsmötet enligt nedan 

• Mats Lundkvist, Ordförande  

• Jan Nordgren, Ledamot 

• Mikael Aagaard, Kassör.  

• Robin Wachmann, Sekreterare 

9. Mötet valde Magnus Andersson som Revisor 

10. Mötet valde Fredrik Hanström till Valberedning 

11. Mötet fastslog att medlemsavgiften skall vara oförändrad, 500: - per år. 

12. Mötet godkände styrelsens förslag om att ett Höstmöte skall införas. 

- Höstmötet skall genomföras närmare säsongsavslutningen och vi kommer att 

genomföra prisutdelning för Clubman Cup, diskutera säsongen och eventuella 

förändringar kommande säsong samt genomföra en gemensam middag.  

13. Där hade kommit in en fråga om hur man skall tolka vårt reglemente angående 

hur många fram respektive bakdäck man får använda under en säsong. Mötet 

beslutade att man får använda 8 däck som tidigare men att det är fritt att välja 



  

fördelningen av fram och bakdäck. Stefan Mumm ombads lägga upp en lista på 

nätet där klubbens däckkontrollant kommer att föra upp våra inregistrerade däck. 

Stefan ombads även att skriva en text som vi kan införa i vårt reglemente om 

detta samt vad som gäller om man vill ersätta ett däck med en s.k. Flatspots, mot 

ett annat begagnat däck.   

14. Styrelsen skall titta över våra stadgar till det aviserade höstmötet så att vi kan 

diskutera detta och eventuellt klubba förändringen på det följande Årsmötet. 

15. Ordförande Mats Lundkvist tackade alla närvarande och förklarade mötet 

avslutat. 

 

 

 

  

Robin Wachmann Mats Lundkvist 

Mötessekreterare Klubb Ordförande 
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