Caravan Club of Sweden Norrbottensektion årsmöte 2021

Årsmötet genomfördes digitalt söndagen den 25 april och öppnades av ordförande Stig Svanberg
som avsagt sig fortsatt styrelseuppdrag.
Anette Andersson valdes att leda årsmötet och Ewa Ageholm att skriva mötesprotokollet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet efter att verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisorernas
berättelse godkänts av mötet och därefter lagts till handlingarna.
Efter taget beslut om 7 styrelseledamöter i sektionsstyrelsen vidtog val av styrelse.
Kjell Mäki, Haparanda nyvaldes till sektionsordförande fram t o m årsmötet 2023.
Anders Spets valdes om som ekonomiansvarig för motsvarande tidsperiod.
Ewa Ageholm valdes om som sekreterare och Lars-Erik Lindvall som ledamot, båda för ett år.
Då Kjell Mäki, nyvald ordförande, har ett kvarvarande år som ledamot valdes Kjell Eriksson, Luleå
som ny ledamot för denna kvarvarande mandatperiod.
Ledamoten Conny Melander som även har ett kvarvarande år av sin mandatperiod önskade lämna
sitt pågående uppdrag.
Som ny ledamot valdes därför Vivianne Karlsson, Arjeplog som ny ledamot för detta kvarvarande
år.
Till ny revisor valdes Alf Hansson, Luleå för två år.
Reinhold Wennström valdes om som revisor och Kurt Turtola som revisorssuppleant, båda för de
två kommande åren.
Valberedarna, Bertil Hannerfors, Kjell Tingvall och Sune Vikström valdes om för ett år och Sune
fick fortsatt förtroende som sammankallande i valberedningen.
Mötesordförande Anette Andersson överlämnade ordet till nyvalde ordföranden, Kjell Mäki för
avslutning av årsmötet.
Kjell tackade för förtroendet och avslutade därefter årsmötet.
Direkt därefter hade han även äran och nöjet att få överlämna Norrbottensektions varma tack och
standar till Stig Svanberg och Conny Melander som avslutat sitt uppdrag som ordförande och vice
ordförande för sektionen.
Cirka en vecka efter årsmötet samlades styrelsen digitalt för ett konstituerande möte. På det
konstituerande mötet väljer styrelsen inom sig vilka uppgifter respektive ledamot ska ha och vilka
som ska adjungeras till andra uppgifter.
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Åke Pettersson
Kent Holmgren
Hans Jörnegård
Stig Svanberg
Johan Isaksson
Esa Makslahti

Redaktör FMC & BD Nytt, Webbansvarig.
STORA NOLIA.
Utställningar.
Sponsring.
Teknisk support Husvagn och bodel husbil
Teknisk support bildel.

