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Plats Quality Hotel Globen, Stockholm

1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT JUSTERING AV RÖSTLÄNGD
Sektionsordförande Massimo Johansson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.
Röstlängden fastställdes till 48 närvarande röstberättigade medlemmar. På grund av
Covid-19 flyttades årsmötet fram från april samt att medlemmar som inte har möjlighet att
fysiskt närvara kan följa årsmötet via Teams, total var ca 25-talet medlemmar
uppkopplade via Teams. En kort presentation av styrelsens medlemmar genomfördes.

2 ÅRSMÖTETS STADGEMÄSSIGA KALLANDE SAMT FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN
Kallelse till årsmötet var införd i Stockholmsnytt nr 1, 2020, med 24 april som datum för
årsmötet, På grund av Covid-19 senarelades årsmötet. Förnyad kallelsen fanns med i
nummer 2, 2020 som postades till medlemmarna i stadgeenlig tid före årsmötet. Årsmötet
ansågs vara i laga ordning utlyst. Dagordningen fastställdes av årsmötet.

3 VAL AV:
Årsmötet valde Lars Lindström till mötesordförande samt Peter Gran till mötessekreterare.
Lars Lindström tog över ordförandeklubban från sekti.onsordförande Massimo Johansson
och tackar årsmötet för förtroendet.
Till protokolljusterare valde årsmötet utöver mötesordförande, Olle Holmström och Johnny
Wikner.
Till rösträknare valde årsmötet Olle Holmström och Johnny Wikner.

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING, SAMT FÖRSLAG TILL VINST
/FÖRLUSTDISPOSITION
Verksamhetsberättelsen fanns publicerad i sektionens tidning Stockholmsnytt nr 1 2020
med start på sidan 8 och mötesordföranden läste upp denna rubrikvis. Antal medlemmar i
sektionen per den 31 december 2019 uppgick till 4 061 stycken.

Väsentliga händelser och aktiviteter.
Sektionen deltog på Caravan Stockholm den 14 - 17 februari 2019 på Kistamässan.
Rikstinget genomfördes på Vallentuna flygfält 30/5 - 2/6, Sektionen representerades av 9
delegater på Rikstinget.
Massimo Johansson deltog på Riks ordförandemöte den 1 - 2 juni 2019.
Sektionens 60-årsfirande 27-29 september på Örstigs camping
Sektionens tidning Stockholmsnytt har utkommit med fyra nummer.

Minigolfbanor i drift på Björkö Örn och Kapellskärs campingar
Påbörjat arbete med onlinebokningar av gästplatser
Renovering av f.d. reception på Storsved för uthyrning

Jan Hansen föredrog Resultat- och Balansräkningen, med start vid flerårsintäkter.

Styrelsen föreslår att disposition av till förfogande stående medel överförs till balansera~/
resu Ital. 1::/ _
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(Specificerad resultaträkning har delats ut till närvarande på årsmötet)

Konton med avsnittsindelningar kommer finnas tillgängligt på sektionens hemsida.

Efter uppläsningen av verksarnhetsberättelsen ansågs verksamhetsberättelse med
årsredovisning föredragen.

5 REVISORERNAS BERÄTTELSE
Revisionsberättelsen lästes upp och redovisades av föreningens revisor Göran Hagtorn.
Under året har revisor Catarina Linden och personl'ige ersättaren Kristina Melin klivit av
sina uppdrag, efter dialog med Riks fattades beslutet att Peter Heiwe kunde ersätta
Catarina Linden som revisor, Peter klev av uppdraget dagen innan årsmötet pga
hälsoskäl.
Årsmötet anser revisionsberättelsen föredragen.
Styrelsen har under året anlitat en auktoriserad revisor, Johan Rönnqvist från PWC
Sweden.
Johan läste upp delar av sin rapport avseende översiktlig granskning, med muntligt tillägg
att ekonomiansvarige Jan Hansen har utfört ett föredömligt arbete.

6 BESLUT OM VINST-/FÖRLUSTDISPOSITION
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag om disposition av, till förfogande av
medel, d.v.s. att till förfogande stående medel överförs till balanserat resultat.

7 ANSVARSFRIHET FÖR SEKTIONSSTYRELSEN
Hela styrelsen ges ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Ett ansvarsfrihetsbeslut kan rivas upp om det framkommer att ansvarsfrihet givits på
felaktiga grunder.

8 ARVODE FÖR SEKTIONSSTYRELSEN
Årsmötet tillstyrkte förslaget från valberedninqen om att styrelsens arvode under 2020
total kan uppgå till 285 000 kronor att fördelas inom styrelsen.

9 BEHANDLING AV TILL STYRELSEN INKOMNA MOTIONER SAMT AV STYRELSEN LAGDA
FÖRSLAG

Motion 1
Sektionens ordförande Massimo Johansson föredrog motionen, sektionsordförande
kommenterade styrelsens svar på motionen.

MOTION till kommande årsmöte 2020 i Caravan club Stockholmssektionen:

Jag har under min tid som campingvärd en vintersäsong och medlem under ca 7 år i
Caravan club reflekterat över hur föreningens styrelse tar beslut och saknar inhämtning av
information och ev konsekvenser av dem för att få bra genomslag och gissningsvis
önskad verkställighet. Och avsaknad av inhämtning av information och förståelse för
föreningens verksamhet. Så att det sker utveckling av föreningens verksamhet i det den
behöver. Det är väldigt lite kommunikation mellan styrelse, medlemmar och
campingvärdar inför dessa beslut. Och att styrelsen behöver lyssna mer på dem de är
valda av.
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Jag föreslår därför att:
ni öppnar upp för mer kommunikation och "öppna kort" för vad ni planerar och har uppe
på dagordning inför beslut så vi medlemmar kan reagera och påtala vad det får för
konsekvenser om det beslutet tas. Likväl så ska de frågor som inkommer från medlemmar
och campingvärdar synliggöras även de. Ökad öppenhet i föreningen.
Med det sagt menar jag att det beslutet kanske inte kommer att behöva fattas men att ni
behöver ta del av lite mer information inför ert beslutsfattande för att det ska bli så bra
som möjligt. Kanske tar vissa saker längre tid att införa. Vissa saker genomförs snabbare
om det diskuteras och inhämtas information innan. Kanske får ni till och med hjälp av
någon/ några personer i det tänkta verkställandet sedan.
Jag tänker lite på arbetssätt somt ex kommuner har. Agenda och information i ärenden
finns utlagda på kommuners hemsidor ca 10-14 dagar innan
nämnd/kommunstyrelse/kommunfullmäktige så invånare kan ta del av dem och veta vad
som planeras. Och då reagera och meddela konsekvenser till sina politiker. När beslutet
är fattat finns protokoll utlagda i direkt anslutning dagarna efter beslut är taget.
Igen kan invånare reagera på den samma och överklaga, förstå vad som sker. Och varför.

Jag föreslår därför att:
Dagordning och Handlingar till styrelsemöte läggs ut på hemsidan 10 -14 dagar innan
styrelsemöte så vi medlemmar och campingvärdar ser vad som är på gång. Och kan ge
medskick för att ni ska få information inför bättre beslut och därmed får vi alla bättre och
utvecklad verksamhet.
Något åt det hållet skulle jag vilja se mer av och att öka kommunikationen mellan
medlemmar och ännu mer med campingvärdar. .
Då jag uppfattar att det blir väldigt lite .genomslag av beslut i dagsläget då de inte är
informerade och genomtänkta/genomdiskuterade med dem som de är tänkta för. Så att vi
som medlemmar/campingvärdar är "med på banan".
Det är ju trots allt en campingförening med hobbyverksamhet för alla medlemmars stora
gemensamma fritidsintresse vi alla ingår i. Inte någon hemlig kärnvapenindustri.

Styrelsens svar på motionen
Styrelsen ser positivt på att medlemmar engagerar sig i sektionens arbete.

En kommunal verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen, dvs upprättat, utgående
samt inkommande material är offentligt om det inte omfattas av sekretess.
Att offentliggöra dagordning och handlingar till kommande möten i en privaträttslig
verksamhet innebär att känslig information offentliggörs som kan vara till fördel för
konkurrerande verksamheter. Dagordning och handlingar kan även innehålla information
som kan vara till skada för enskild medlem om den offentliggörs, t ex behandling av
inkommen störningsrapport.
Under ett antal år har arbetet pågått med att inrätta campingråd på respektive camping för
att finna en "brygga" mellan campingvärdar, medlemmar och styrelse.
Dock har det framkommit under arbetes gång att en viktig länk saknats, ett operativ
forum/grupp bestående av representanter från campingarna och styrelse. Planen är att
detta ska implementeras under 2020. · ·
Via det operativa forumet/gruppen kommer information som direkt berör campingarna
kunna distribueras något som bitvis sker även idag via nyhetsbreven, men informationen i
nyhetsbreven riktar sig till samtliga medlemmar i Stockholmssektionen vilket medför att
den inte kan vara lika detaljerad när enkom en carnpinq berörs.
Mötesordförande informerade årsmötet att protokollen från styrelsemöten inte=«
gå ut i sin helhet då protokollet är styrelsens arbetsmaterial, dock kan information
sammanställas utifrån protokollet. 1,4J 171\o,~I
Årsmötet beslutade befalla motionen. . , c<: ·
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Proposition 1
Ekonomi
Propositionen godkännes enligt styrelsen förslag nedan
Styrelsen yrkar att årsmötet antar Styrelsens förslag till hur den detaljerade
redovisningen av budget till årsmötet ska ske.
Skälen för förslaget: Till årsmötet 2015 inkom en motion om att en separat redovisning
av intäkter och kostnader skulle ske. · , ·
Styrelsen föreslog att motionen skulle avslås, då budgetmaterialet fanns tillgängligt på
respektive camping, men även av konkurrensskäl.
Årsmötet beslutade bifalla motionen.
Styrelsen önskar att 2015 år? årsmötesbeslut rivs upp och att styrelsens förslag ska
godkännas av årsmötet. ·
Nya rutiner hur redovisningen av budget behövs med anledning av dels pga att
materialet enkelt kan tillgodofås via Sektionens hemsida, dels pga att materialet enkelt
kan tillgodofås via campingarna, dels att sektionens och respektive campings budget av
konkurrensskäl inte ska spridas utanför sektionen.
Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att sektionen bör anta rutiner över hur den
ekonomiska redovisningen ska presenteras till årsmötet.

Årsmötet beslutade att bifalla propositionen.

Proposition 2
Trivselanvisningar
Årsmötet beslutade att frågan ska återremitteras till styrelsen.

10 REDOVISNING AV BUDGET FÖR INNEVARANDE VERKSAr.,HETSÅR
Jan Hansen föredrog budgeten för 2020, redovisas i nr 1 2020 av Stockholmsnytt samt nr
3 2020.
Checkkrediten begagnas ej idag.

11 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER SAMT EVENTUELLA SUPPLEANTER. ,

Årsmötet beslutade om 7 ledamöter och 2 suppleanter i enlighet med valberedningens
förslag.

12 VAL AV STYRELSE

Sektionsordförande 2 år Omval
Sekreterare 2 år Omval
Ekonomiansvarig 1 år Fyllnadsval
Ledamot 2 år Omval
Ledamot 2 år Nyval
Suppleant 1 år Nyval
Suppleant 1 år Nyval

Valda till 2021 års årsmöte
Ledamot
Ledamot

Massimo Johansson 92732
Peter Gran 74712
Rolf Akerman 106255
Ulf Lindskog 45833
Christer Bäckman 60796
Torgny-Nyholm 103863
Christer Wikman 60497

Johan Dali
Ann Hubinette

13 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER
Revisor 1 år Nyval Johan Rönnqvist
Personlig ersättare 1 år Nyval PWC
Revisor 1 år Fyllnadsval Göran Hagtorn
Personlig ersättare 1 år Fyllnadsval PWC

20899
45127

PWC

24445
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Sammankallande
Roland Canerstam 1 år Nyval Mista

Ledamöter
Anni Nordebo 1 år Nyval Storsved
Ann-Sofie östrand 1 år Nyval
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37977

17789
91730

15 BEHANDLING AV MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAPET
Inga motioner har inkommit

16 GODKÄNNANDE AV CARAVAN CLUBS STADGAR
Mötet beslöt att Stockholmssektionen ska godkänna och arbeta för Caravan Clubs
stadgar

17 INFORMATION OCH FRÅGOR
Lars Lindström Riks informerar om att:

- Roadshow sker i samarbete med bland annat Kabe, Adria och KAMA fritid

- Elmia inställt i år

- Inget nytt Ting planerad

- Festivaler planerade från påsk i Värnamo, Kristinehamn, Ockelbo och Sturkö

- NCT/NCR planerat till Finland är framflyttat

- Husbilsträffen är inställd i år

- Husvagn & campingkryssningen Viking Line är inställt i år

- ca 29 500 medlemmar finns i Caravan Club idag.

Mötesordförande har även en hälsning från Riksorganisationen som önskar den nya
styrelsen lycka till.

Sektionsordförande Massimo Johansson informerar om:

- Ett "annorlunda" år, svårt att förutse hur året skulle fortgå, hur pandemin skulle
utvecklas, utifrån rådande omständigheter har året gått bra, ett uppsving skedde i
samband med nya förhållningsregler från Folkhäl~omyndigheten i somras

- Björkö Örn har haft en mkt hög beläggning.

- Resultatrapporter och beläggningsstatistik har skickats ut löpande till campingarna.

- Kapellskär och Björkö örn har ett flertal nya vintercampare kommande vinter.

- Storsved är den camping som procentuellt sett ökat antal gästnätter mest.

Fråga från församlingen angående Kapellskärs campings avtal.

Förhandlingar har pågått med Stockholms Hamn under våren, parterna har muntligen
enats om det nya avtalets innehåll, Styrelsen väntar på det nya avtalet för tecknande.

Arrendet kommer kommande år öka successivt kommande år. En justering av säsongs
och årsavgiften kommer behöva ske.

Björkö Örn lyfte frågan om Campingansvarige, om den kunde bytas ut, Styrelsen
informerar att årsmötet inte fattar beslut i frågan utan ingår i styrelsen konstituerande.

18 AVTACKNINGAR
Ekonomiansvarige Jan Hansen avtackades för det enorma arbetet som lagts ned för att
ta fram nya rutiner och driva det ekonomiska arbetet exemplariskt. Jan tackade årsmöte
för sin tid och alla de fantastiska människor han mött under sin tid. [V
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19 AVSLUTNING
Arsmötesordförande Lars Lindström tackade de närvarande för visat intresse och
sektionsordförande Massimo Johansson avslutade årsmötet.

---V+.r-1-t::lir,otokollet Justerare:

Mötessekreterare Justerare

Johnny Wikner

Justerare
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