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Kungsängens Modellflygklubb B300
Protokoll Årsmöte 2014-03-20
Närvarande: Christer Björnsson, Lars Erlandsson, Christer Ejnefjäll, Robert Ejnefjäll,
Fernando Freitas, Martin Smith, Peter Hansson, Gunnar Carlsson, Åke Lind, Hansruedi
Fellman, Ulf Johage, Dag Ramberg, Hans Wide.
1. Årsmötets öppnande.
Ordförande Lars Erlandsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet beslutade att välja Lars Erlandsson till ordförande för årsmötet, samt till
sekreterare sittande Christer Björnsson.
3. Val av justeringsmän och tillika rösträknare.
Mötet valde Hansruedi och Gunnar till justeringsmän och rösträknare.
4. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
Kallelse har gått ut både med post och per mejl till samtliga medlemmar i god tid
före den gällande minimitiden om 14 dagar. Mötet beslutade enhälligt att mötet var
behörigen utlyst.
5. Fråga om mötet är beslutsmässigt.
13 medlemmar närvarade enligt närvarolängden. Mötet beslutade enhälligt att
Årsmötet 2014 var beslutsmässigt. (Minst 1/10 närvaro fodras.)
6. Fråga om föreslagen dagordning kan godkännas.
Föreslagen dagordning godkändes.
7. Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen fanns utdelad. Sekreterare hade skrivit
verksamhetsberättelsen, och kommenterade även om utebliven Coops byggnation,
ändringar i segelflyg fältet och succén av Fältchefsgrupp.
Mötet ansåg att “Verksamhetsberättelsen 2014” väl återspeglade vad som förevarit,
och godkände enhälligt denna att lägga till handlingarna.
8. Kassörens redovisning.
Kassören Martin Smith redogjorde för klubbens ekonomi och svarade på frågor.
9. Revisorernas berättelse.
Av revisionen har inte framkommit anledning till anmärkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2013
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Fastställande av klubbens avgift.
Inget förslags om ändring av medlemsavgifterna förelåg och lämnas oförändrade
inför verksamhetsåret 2014.
Det beslutades att en extra avgift på 300kr/medlem skulle betalas till en klipparfond
med syfte att köpa en ny gräsklippare. Gamla gräsklipparen tas över till de som vill.
12. Val av styrelsemedlemmar.
Följande styrelseposter valdes enhälligt av mötet:
1. Fältchef (fältchefsgruppen).
Mötet ansåg att denna post kan delas av flera medlemmar. Allt “tryck” kommer då
inte att ligga på̊ en och samma person. Det beslutades att en fältchefsgrupp skall
bildas.
Följande valdes att ingå: Åke Lind, Fernando Freitas, Gunnar Carlsson och Hans
Wide.
2. Kassör.
Martin Smith.
3. Sekreterare.
Christer Björnsson.
4. Säkerhetschef.
Ulf Johage.
5. Vice ordförande.
Fernando Freitas.
13. Övriga val
Frågan bordläggs till kommande extra årsmöte alt. klubbmöte. Valberedning
bordlägges.
14. Motioner och övriga frågor.
Motioner till KMFK:s årsmöte 2014-03-20 1. Solcellsdriven laddstation. Förslag att vi
gör en solcellsdriven laddstation eftersom generatorn inte fungerar. Jag har ett 12v
150 Amperetimmars batteri som klubben kan få. Kunniga på området införskaffar
solceller och nödvändig elektronik. 2. Ta bort gräset runt och under borden i depån.
Det blir väldigt lerigt runt borden i depån efter regn bör vi ta bort gräset lägga
fiberduk och belägga ytan med lämpligt material. 3. Nya skivor till i depån. Skruvar
och andra småprylar har en benägenhet att försvinna genom springorna i borden
och det skulle vara bra med hela skivor.
Martin Smith
Mötet menade att vi måste göra något åt gräsklipparfrågan, då framförallt den ena
klipparen är i dåligt skick, och drar reparationskostnader för lager m.m. Nytillträdda
kassören får analysera klubbens ekonomiska status, och om det finns utrymme för
nyförvärv.
Fältchefsgruppen pekade också̊ på̊ att informationen är, och har varit, alldeles för
dålig om handhavanden, rutiner, bränsle etc. Med tanke på̊ att ett system liknande
fjolårets skall tillämpas, där 2 medlemmar har “klippvecka”, så måste det vara klart
hur man hanterar maskiner, hur det skall klippas.
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15. Avslutning
Ordförande förklarade årsmöte 2014 avslutad.
Vid protokollet:
_______________________________
Christer Björnsson

Justeras
_____________________________
Gunnar Carlsson

Justeras
___________________________
Hansruedi Fellman

