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PROTOKOLL för Mitsubishi Club Swedens
årsmöte 2007
Plats och datum:
Mantorp park utanför Linköping i anslutning till Japmeet, den 14 juli 2007, kl. 13.10-13.40
Närvarande:
Kalle Söderman, Lilian Lambert, Thomas Rodriguez, Martin Cheung (+ 1 kompis), Bruno
Jacobsson, Johan Bring, Andreas Engström

1. Formalia
1.1 Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet 13.10

1.2 Val av mötesordförande
Kalle Söderman

1.3 Val av sekreterare
Lilian Lambert

1.4 Val av justeringsman tillika rösträknare
Thomas Rodriguez

1.5 Publicering på webben (PUL)
Ingen hade något emot att få sina namn publicerade

1.6 Närvarande
Står uppräknat i början

1.7 Adjungeringar
Bruno Jacobsson + Martins kompis

1.8 Fastställande av föredragningslista
Föreslagen föredragningslista godkändes.

1.9 Behörigt utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst.

1.10 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll fanns tillgängligt för granskning och lades till handlingarna.
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2. Besluts och diskussionsärenden
2.1 Verksamhetsberättelse
Ordförande berättade om namnbytet till Mitsubishi Club Sweden som genomförts med
ekonomisk hjälp av Mitsubishi. Berättade lite om Mitsubishi Owners Day och att
Superstage genomförts i år igen.

2.2 Ekonomisk berättelse
Ordföranden gick igenom förra årets budget samt 2007 års budget. Klubben ligger bra till
ekonomiskt mycket tack vare att Mitsubishi bjöd på nya klubbprylar samt att Mitsubishi
Owners Day sponsrades till stor del av Mitsubishi. Antalet klubbmedlemmar har minskat
kraftigt från tidigare år och köp av klubbprylar har minskat det också.

2.3 Styrelsens ansvarfrihet
Styrelsen gavs ansvarsfrihet.

2.4 Hemsidan
Alla var överrens om att det skulle vara helt ok att betala 3000kr ur klubbkassan till den
som fixar en bra hemsida. Martin berättade att han känner en kompis som är riktigt duktig
som han skulle fråga. Kalle berättade att han prata med en kille på forumet som har en
nystartad firma som skulle vilja ta sig an att göra hemsidan för 500:-. Samtidigt som
hemsidan så borde forumets utseende fixas till. Gärna lägga till en filuppladdare och
automatisk bildstorleksjusterare.

2.5 Klubbshoppen, behov av mer prylar?
Det beslutades att inga t-shirts skulle köpas in. Kalle skulle kolla upp möjlighet att köpa in
några få jackor med vår logga och Mitsubishis eller Ralliart. Klubben skall köpa in
silverfärgade klubbdekaler.

2.6 Vad bör klubben försöka göra under 2008?
Att samarbeta med andra klubbar för att få till större träffar med fler deltagare
efterfrågades. Gärna arbeta för en sammanslagning av EVO, 3000GT och vår klubb.
Martin känner någon som har en gokartbana i södertälje, ska försöka ha lite sådana träffar
som är mer än bara träffas. Klubben får nog inrikta sig på de träffar som anordnas av andra
och på dessa försöka skapa en gemensam liten plats för våra bilar. Kalle skall även höra
med Mitsubishi och de andra klubbarna om Mitsubishi Owners Day är möjlig att
genomföra nästa år igen.

3. Val
3.1 Val av Ordförande
Thomas Rodriguez valdes till ordförande

3.2 Val av Vice Ordförande
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Kalle Söderman valdes till vice ordförande

3.3 Val av Arrangemangsansvarig
Thomas Rodriguez valdes till arrangemangsansvarig.

3.4 Val av Kassör
Lilian Lambert valdes till kassör.

3.4 Val av Revisor
Eivor Tillberg valdes till revisor

4. Övrigt
4.1 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

4.2 Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum nästa sommar under Japmeet vid Mantorp igen.

4.3 Mötets avslutande
Mötesordförande avslutar mötet klockan 13.40.
Stockholm 2007-07-14

Sekreterare
Lilian Lambert
---------------------Lilian Lambert

Justeringsman
Thomas Rodriguez
---------------------Thomas Rodriguez

Mötesordförande
Kalle Söderman
---------------------Kalle Söderman
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