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Dagordning  

1. Öppnande samt justering av röstlängd  

2. Årsmötets stadgemässiga kallande samt fastställande av dagordning  

3. Val av mötets funktionärer: 

• ordförande  

• sekreterare  

• 2 protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden justerar 

protokollet  

• 2 rösträknare  

4. Verksamhetsberättelse med årsredovisning, samt förslag till vinst-/förlustdisposition  

5. Revisorernas berättelse  

6. Beslut om vinst-/förlustdisposition  

7. Ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen  

8. Arvode för sektionsstyrelsen  

9. Behandling av till styrelsen inkomna motioner samt av styrelsen lagda förslag  

10. Redovisning av budget för innevarande verksamhetsår  

11. Fastställande av antal styrelseledamöter samt eventuella suppleanter  

12. Val av styrelse 

• ordförande för 2 år  

• Sekreterare för 2 år  

• 2 ledamöter för 2 år  

• 2 suppleanter för 1 år  

13. Val av  

• revisor för 2 år •  

• revisorssuppleant för 2 år  

14. Val av  

• valberedning för 2 år  

15. Behandling av motioner till representantskapet/stämman  

16. Godkännande av Caravan Clubs stadgar  

17. Information och frågor  

18. Avslutning 

Ärenden, som tas upp under punkten “Information och frågor”, får inte avgöras under mötet. 

Förslag skall vara inkomma senast 2020-08-31 till ordförande Lena Eriksson via mail 

ordforande@psektionen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valberedningens fö rslag  
 
Ordförande 2 år   92078 Lena Ericsson   Omval  
 
Sekreterare 2 år   70968 Lars Bäckegren   Omval  
 
Ledamot 2 år   79481 Thomas Bäckegren  Omval  
 
Ledamot 2 år  71807 Thomas Lindfors  Nyval  
 
Suppleant 1 år   48492 Thomas Falck   Omval  
 
Suppleant 1 år   84758 Nina Svenungsson  Omval  
 
Revisor 2 år   104973 Inga-Lill Ahlberg  Nyval  
 
Revisorsuppleant 2 år  44836 Ing-Britt Levin   Omval  
(Personlig ersättare för 104973 Inga-Lill Ahlberg)  
 
Valberedning Ledamot 2 år  101307 Sven-Åke Johansson  Omval  
 

 

Verksamhetsbera ttelse 
Ra kenskapsa ret 2019-01-01 - 2019-12-31 
 
Styrelsen för Caravan Club of Sweden, Älvsborgssektionen, 849600-6704, får 
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019. 
 

Förtroendevalda 

Styrelse 
Ordförande   Lena Eriksson 2019-04-22 – 2020-09-20 
Sekreterare  Lars Bäckegren 2019-04-22 – 2020-09-20 
Ekonomiansvarig Martin Severinsson 2019-04-22 – 2020-09-20 
Ledamot  Annica Lerntoft 2019-04-22 – 2020-09-20 
Ledamot  Thomas Bäckegren 2019-04-22 – 2020-09-20 
Ledamot  Magnus Händén 2019-04-22 – 2020-09-20 
Ledamot  Claes Jönehall 2019-04-22 – 2020-09-20 
Suppleant  Nina Svennungsson 2019-04-22 – 2020-09-20 
Suppleant  Thomas Falck 2019-04-22 – 2020-09-20 
 
Revisorer 
Revisor  Lillemor Andersson 2019-04-22 – 2020-09-20 
Personlig ersättare Pär Olofsson 2019-04-22 – 2020-09-20 
Revisor  Anneli Engström 2019-04-22 – 2020-09-20 
Personlig ersättare Ing-Britt Levin 2019-04-22 – 2020-09-20 
 
Valberedning Kent Karlsson  2019-04-22 – 2020-09-20 

Björn Wennman 2019-04-22 – 2020-09-20 
Sven-Åke Johansson 2019-04-22 – 2020-09-20 



Sektiönen 
Styrelsen har, förutom det konstituerande mötet, genomfört 11 protokollförda styrelsemöten 

under perioden. Sammanfattningar av dessa har delgetts medlemmarna på sektionens 

webbsida. 

Den 31 december 2019 var antalet medlemsfamiljer 2 166. 

Sektionens årsmöte hölls den 22 april på Caravan Club Kärradal i Varberg.  

140 medlemmar närvarade vid årsmötet. Röstlängden fastställdes till 83 röstberättigade 

medlemmar. Roger Hansson var mötesordförande. 

Älvsborgssektionen är en del inom Caravan Club of Sweden vars uppgift är att 
främja friluftsliv, miljöförståelse, trafiksäkerhet, social gemenskap, internationellt 
samarbete samt el-, gasol- och brandsäkerhet. 
 
Sektionen förfogar för närvarande över en campingplats, sommarcampingen 
Kärradal utanför Varberg. 
 
Älvsborgssektionen lyder under Caravan Clubs riksorganisations stadgar 

All verksamhet inom sektionen baseras på ideellt arbete. 
 
Vårt syfte är att genom aktivitet i upptagningsområdet skapa mervärde för våra 
medlemmar, främja såväl det rörliga campinglivet som sektionens säsongsgäster 
samt ge våra besökare en minnesvärd vistelse i säker, miljöanpassad och 
organiserad miljö. 
 

Styrelsen 
Älvsborgssektionens styrelse har under året haft fortsatt fokus på nya detaljplanen och 

elarbeten på Kärradal. Elarbeten har genomförts i syfte att stabilisera nätet och minimera 

risker för elavbrott. Avsikten framåt är att också byta samtliga elstolpar på Kärradal och 

samtidig undersöka möjligheter att lägga in fiber för en säkrare wifi åtkomst.  

Styrelsen har initierat omstart och fokuserat på framtiden. Efter en analys med sektionens 

svagheter och styrkor har en begynnande plan lagts för följande arbetsområden: 

• Ut- och ombyggnad Kärradal 

• Förvaltningskommitté, organisation 

• Administration / arkivering 

• Organisation / rollfördelning 

• Information / kommunikation 

• Ekonomi i balans för framtiden 

• Föryngring 

 

För varje område har i styrelsen utsetts en ansvarig som ska inkludera medlemmar med 

sakkunskap eller intresse för frågorna.  

 

 

 



Dessa områden skall vävas samman med Caravan Clubs i stadgarna skrivna huvudsyften: 

• Friluftsliv 

• Miljöförståelse 

• Trafiksäkerhet 

• Social gemenskap 

• Internationellt samarbete 

• El-, gasol- och brandsäkerhet 

 

Representatiön 
På Riksstämman 29 maj – 2 juni i Vallentuna representerades sektionen av: 

Lena Eriksson, Martin Severinsson, Lars Bäckegren, Magnus Händén, Johan Händén samt 

Thomas Bäckegren.  

 

Vid Caravan Clubs ordförandemöten i Vallentuna 30 maj samt i Bromma 15 -17 november 

2019 deltog Lena Eriksson. 

 

 

Utbildningar 
 

Webbutbildning:   Bert Engström 

Valberedningsutbildning: Kent Karlsson 

   Sven-Åke Johansson 

   Björn Wennman 

Manö verkö rning 
Under året har det den 25 maj och 3 augusti genomförts 2 manöverkörningar. Båda har skett 

på sektionens anläggning, Kärradals camping. Sammanlagt körde 20 ekipage den lagda 

banan. Märken och diplom delades sedvanligt ut till deltagarna.  

 

Kömmunikatiön 
Under 2019 har sektionen använt flera metoder till kommunikation med medlemmarna. På 

Caravan Clubs hemsida har Älvsborgssektionen en egen del som innehåller information om 

sektionen och vår camping Kärradal, samt sammanfattning av styrelsen beslut.  

Sektionen har en Facebooksida där information kan läggas ut och vara mer rörlig på vad 

som är dagsaktuellt. Hemsidan och facebooksidan har under året fått en ny administratör, 

Bert Engström. Sektionens facebooksida har i genomsnitt 300 ”likes” per inlägg. Totalt har 



facebooksidan 461 följare varav 53 % är kvinnor, de flesta följarna kommer från sektionens 

medlemsområde.  

I Caravan Clubs medlemstidning Fritidsmagasinet Caravan informerar sektionen medlemmar 

kontinuerligt om vad som är på gång på kort och lång sikt samt att ordförande skriver om 

frågor som berör sektionens syfte.  

 

Planarbete 
Planarbetet för en mer flexibel och något större camping i Kärradal har pågått under hela 
2019 
  
Arbetet med att en andra omgång få till en plan för vår camping startade 2016. I slutet av 
verksamhetsåret har byggnadskontoret lämnat meddelande att föreslå byggnadsnämnden 
ett gillande av vår begärda utbyggnad. 
  
Den nya planen föreslås ge oss ca 40 nya campingplatser ytterligare för rörlig camping. Ett 
område för vinterförvaring av vagnar, ett område för ca 10 stugor om max 40 kvm och 
framförallt mer flexibilitet på befintlig mark. 
Vi får också bygga en ny servicebyggnad som tillsammans med befintliga byggnader får 
uppgå till ca 1500 kvm. 
  
Vi har i planarbetet lovat att flytta lekparken mer centralt och att flytta boulebanorna till ett 
mer ”soligt läge” borta vid järnvägen. På ett avstånd av 50 meter utefter järnvägen, blir ett 
område som kan användas till ”icke stadigvarande verksamhet”. 
  

Fö rvaltningskömmitte ns redögö relse fö r 
Ka rradal  
 

Säsongen har varit från 2019-03-29 till 2019-09-30 Ny transformatorstation med en 

ytterligare ingående elmatning är installerad för att säkerställa så inte elsystemet blir 

överbelastat med strömavbrott som konsekvens.  

Detta arbete blev en totalentreprenad vilket var mycket lyckat då arbetet gjordes innan 

campingen öppnade.  

Nya elskåp och elledningar är också installerat. 

Playan har som tidigare år tagits i anspråk för ersättning av de platser som inte kunnat 

användas på fotbollsplan.  

Plantering och blommor har utökats något för att få bättre gångvägar över playan.  

Fast avlopp och har erbjudits till säsongsplatserna mot en mindre anslutningsavgift. 

Cityvatten har också gått att montera efter särskild instruktion, berörd har själva bekostat 

detta.  

Utöver detta har allmänt underhåll gjorts på campingen. De obligatoriska arbetslördagarna 

har inte fungerat lika bra som tidigare år. Arbetslördagarna har förändrats något där det varit 

varannan lördag istället för varje lördag. Städdagarna har gjorts om något också.  



På kölistan har några strukits då medlemmar inte betalat medlemsavgiften till Caravan Club 

of Sweden.  

Under säsongen har vi haft kontroll från tillståndsenheten, som godkändes. Brandinspektion 

är gjord, även denna kontroll var utan anmärkning. Detta visar att campingen jobbar aktivt 

och har rutiner för att följa myndigheters krav. 

Arbetet med att bygga nytt kök i puben med installation av industridiskmaskin har påbörjats 

och detta arbete kommer slutföras våren 2020. Detta som ett led i att ersätta plastartiklar 

med riktigt porslin. 

Aktivitetsgruppen har dryga 30 aktiviteter där programmet har bestått av dartkvällar, quiz, 

allsång, dansband, trubadurer, buggkurs, tipspromenader, ärtsoppa, morsdagsfirande, 

räkafton, midsommarfirande i dagarna de två, storbilds tv med Lotta på Liseberg och Allsång 

på Skansen och mycket annat. 

Familjeaktiviteter och CC ung har varit mindre aktivt men vid några tillfällen har de varit 

igång. PANTA MERA där burkar och flaskor kärlsorterats, har fungerat bra i år också.  

 

Under säsongen har det spelats boule organiserat varje lördag och under högsäsongen 

även på onsdagar, sammanlagt har det varit 525 deltagartillfällen varav 100 specifika 

spelare, på 24 gånger. Däremellan har banorna använts flitigt av campinggäster för 

spontanspel. Aktiviteten är populär och skapar en härlig gemenskap på campingen där alla 

kan vara med. Tack vare tältet som numer är uppställt i anslutning till boulebanan är spelet 

inte längre så väderberoende. 

 

Campingvärdsarbetet har fungerat mycket bra, beläggningen på campingen har under året 

varit mycket bra och detta var för det mycket fina vädret som var. Samtliga funktionärer har 

genomgått hjärt- och lungräddningen samt brandövning i samband med funktionärshelgen 

som var innan säsongsöppningen. Arbetslördagar och städdagar har i stort fungerat bra 

under säsongen. Uppstartshelgen på våren och stängningshelgen för säsongen för 

funktionärerna har även i år fungerat bra. 

Säsongen 2019 kan nu läggas till historien, helheten av säsongen har varit bra. Campingen 

är mycket uppskattad och många lägger ner ett stort engagemang för att den fortsatt skall 

vara attraktiv. 

 

Tack till alla för denna säsong 

Förvaltningskommittén 2019  

 

 

 

 

 

 



 

Fö rvaltningsbera ttelse 
 
Styrelsens ledamöter ansvarar för sektionens totala ekonomi, fastigheter och 
verksamhet samt informerar medlemmarna om detta vid såväl rådgivande 
medlemsmöten som beslutande årsmöten. Vidare utser styrelsen 
förvaltningskommittén för campingplatsen samt godkänner campingvärdar. 
Fastställande av funktionsbeskrivningar och rutiner för campingplatsens skötsel och 
underhåll ansvarar styrelsen för. 
 
Styrelsen ansvarar även för att verksamheten bedrivs enligt CC:s och av sektionen 
godkända stadgar. Styrelsen ansvarar för att budget upprättas och följs upp. Vidare 
informerar styrelsen förvaltningskommittén de för säsongen av styrelsen godkända 
och avsatta investerings- och driftskostnader. 

 
Styrelsen ansvarar även för att räkenskaperna förs i enlighet med bokföringslagens 

bestämmelser och enligt god redovisningssed. 

 
 

 
Förändringar i eget kapital  

Eget 
kapital 

  
Arets 
resultat 

 

Vid årets början 4120 134  435424  

Omföring av föregående års resultat 435 424  -435 424  

Disposition en/ årsstämmobeslut 

Arets resultat 
   

-40 420 
 

Vid årets slut 4 555 558  -40 420  

Resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 4 515 138 disponeras enligt följande: 

Balanseras i ny räkning 

Summa 

 
Belopp i kr 

 
 

  4 515 138 

4 515138 
 

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande noter. 



 

Resultaträkning  

Belopp i kr Not 2019-01-01- 2018-01-01- 
  2019-12-31 2018-12-31 

 

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 
Nettoomsättning 

  

 
2 181 648 

 

 
2 121 442 

Övriga rörelseintäkter   281 190 283 400  
 

Summa rörelseintäkter, lagerförändring 
m.m. 
 

Rörelsekostnader 
Råvaror och förnödenheter 

 2 462 
838 

 

 
 

-463 
948 

2 404 
842 

 

 
 

-484 
534 

Handelsvaror  -7152  

Övriga externa kostnader  -1 641 696 -1 250 
638 

Personalkostnader  -163 709 -49 699 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

 -226 620 -184 526 

Summa rörelsekostnader  -2 503 125 -1 969 
397 

Rörelseresultat  -40 287 435 445 

Finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

 

2 

 
-133 

 
-21 

Summa finansiella poster  -133 -21 

Resultat efter finansiella poster  -40 420 435 424 

 

Bokslutsdispositioner 
   

Resultat före skatt  -40 420 435 424 

Skatter 
   

Årets resultat  -40 420 435 424 
 

 



Balansräkning  

Belopp i kr Not 2019-12-31  2018-12-31  

 

TILLGÅNGAR 

    

Anläggningstillgångar 
    

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 3 

 
2 214 126 

  
1 662 193 

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 77 300  134 230  

Inventarier, verktyg och installationer 4 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella 

407 876  349 877  

anläggningstillgångar 5 292 529  163 852  

Summa materiella anläggningstillgångar 2 991 831  2 310 152  

Finansiella anläggningstillgångar     

Andra l ngfristiga värdepappersinnehav 6 929  929  

Summa finansiella anläggningstillgångar 929  929  

Summa anläggningstillgångar 2 992 760  2 311 081  

Omsättningstillgångar 
    

Kortfristiga fordringar     

Övriga fordringar 78164  71 515  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   45 
822 

   29 
781 

 

Summa kortfristiga fordringar 123 986  101 296  

Kassa och bank 

Kassa och bank 

 
2 038 061 

  
2 561 724 

 

Summa kassa och bank 2 038 061  2 561 724  

Summa omsättningstillgångar 2 162 047  2 663 020  

SUMMA TILLGÅNGAR 5154 807  4 974 101  

 Balansräkning  
 

Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   

Eget kapital 
   

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat  4 555 558 4 120 134 

Årets resultat  -40 420 435 424 

Summa fritt eget kapital  4 515 138 4 555 558 

Summa eget kapital  4 515138 4 555 558 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 

  
55 893 

 
12 773 

Övriga skulder  60 652  

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 523 124 405 770 

Summa kortfristiga skulder  639 669 418 543 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

 5154 807 4 974 101 



Noter 
Belopp i kronor om inget annat anges. 

 
Not 1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. 

 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad 

nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: 
 

Anläggningstillgångar

 

År 
 

Materiella anläggningstillgångar: 

-Byggnader 50 

-Markanläggningar 20 

-VA-anläggningar 20 

-Förbättringsutgifter på annans fastighet 20 

-Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 

-Inventarier, verktyg och installationer 5 

 
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas 
som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 

 

Definition av nyckeltal 
Nettoomsättning 

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.  

 
Resultat efter finansiella poster 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. 

 
Soliditet 

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till 

balansomslutningen. 

 

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter  

 2019-01-01- 2018-01-01- 
 2019-12-31 2018-12-31 
Räntekostnader, övriga  

 13
3 

 
 

21 

Summa 133 21 
 

Not 3 Byggnader och mark  
2019-12-
31 

 
2018-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 

 
4618841 

 
4618841 

-Nyanskaffningar          669 622  
  

 5 288 463 4618841 



 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början 

 
-2 950 955 

 
-2 856 205 

-Arets avskrivning enligt plan   -94 753 -94 

750 
 -3 045 

708 
-2 950 955 

Redovisat värde vid årets slut 2 242 
755 

1667886 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 
  

 2019-12-
31 

2018-12-31 

Anskaffningsvärd
en Ingående 
anskaffningsvärd
e 

 
956 639 

 
911 120 

Arets inköp   110 000 45 

519 

Utgående anskaffningsvärde för inventarier 1066639 956 639 

Avskrivningar enligt 
plan Ingående 
avskrivningar 

 
-478 225 

 
-388 449 

Arets avskrivning på kvarvarande inventarier   -131 867            -89 776 

Utgående avskrivningar enligt plan på 
inventarier 

-610 092 -478 225 

Utgående redovisat värde för inventarier 456 
547 

478 414 

 

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott materiella 
anläggningstillgångar 

 2019-12-31 2018-12-31 
Vid årets början 163 852 72 921 

Investeringar   128 677   90 
931 

Redovisat värde vid årets slut 292 529 163 852 

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
  

 2019-12-31 2018-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 

-Vid årets början 

 
929 

 
929 

Redovisat värde vid årets slut 929 929 

Not 7 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

 

Ställda säkerheter 
2019-12-31 2018-12-31 

 

Ställda panter och säkerheter Inga

 Inga 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

Slutörd 
 

2019 var ett år som fylldes av aktivitet bland våra medlemmmar. Det var ett bra campingår i 
Sverige och vår egen anläggning skyltade flera gånger med “fullbelagt”. Vår anläggning 
Kärradal är populär och därmed krävs det att vi håller efter och moderniserar både 
verksamhet och service i form av wifi och storlek på platser samt närhet till servicehus. 
 
Styrelsens arbete har förutom att sköta rutiner och förvalta det vi har, arbetat fram 
arbetsområde där det behöver läggas extra kraft I syfte att föra verksamheten och 
organisationen in i framtiden. 
 
Styrelsen tackar för visat förtroende och hoppas på att arbetet som gjorts är en grund att stå 
på i framtiden. 
 
 
 

Lena Eriksson  Martin Severinsson 

Styrelseordförande   Ekonomiansvarig 

 
 
  

Lars Bäckengren Thomas Bäckegren 

Sekreterare Ledamot 

 
 
 

Claes Jönehall Annika Lerntoft 

Ledamot Vice ordförande 

 
 
 

Magnus Händen 

Ledamot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Revisönsbera ttelse,  
Caravan Club of Sweden, Älvsborgssektionen, organisationsnummer  
849600 -6704 
 

 

 



 

Mötiön 1 
 

Till 

Caravan Club of Sweden, Älvsborgssektionen 

c/o Lena Eriksson 

Seglaregatan 4 

441 50 ALINGSÅS 

 

Motion till sektionens årsmöte våren 2020 avseende klargörande och upprättande av riktlinjer för 

förtur på kölista för förtroendevalda. 

 

Bakgrund: 

På sektionens årsmöte väljs enligt Caravan Clubs stadgar § 3.3 avsnitt 12 sektionsordförande, 

ekonomiansvarig, sekreterare, övriga ledamöter, eventuella fyllnadsval samt eventuella suppleanter. 

Vid samma paragraf och under avsnitt 13 väljs revisorer jämte personliga ersättare och under avsnitt 

14 väljs valberedning om minst tre ledamöter. 

Efter avsnitt 18 ”Avslutning” i § 3.3 står det ”Eventuella ytterligare funktionärer, utöver de val som 

anges i dagordningen, ovan, utses av sektionsstyrelsen”. 

Sett till ovan inkluderas således ordförande, ekonomiansvarig, sekreterare, övriga ledamöter, 

suppleanter, revisorer, personliga ersättare till dessa samt valberedning inom gruppen 

förtroendevalda. 

Funktionärer, i detta fall på sektionens fritidsanläggning Kärradal, är inte förtroendevalda utan utses 

således och stadgeenligt av sektionsstyrelsen. 

 

Frågeställning: 

Att funktionärer bereds plats på anläggningen under tjänstgöringstiden är utom diskussion då deras 

uppgift/insats sker på anläggningen. 

I dagsläget bereds även den förtroendevalda styrelsen plats under mandatperioden, även de som 

står på anläggningens kölista och således inte är turordningsmässigt berättigade till säsongsplats.  

Styrelsearbete generellt inom sektionerna och i detta fall för Älvsborgssektionens del omkring 2200 

medlemsfamiljer behöver, till skillnad från funktionärerna, inte ske på sektionens anläggning. 

För övriga förtroendevalda (revisorer och valberedning) gäller uppenbarligen inte samma premisser 

men även dessa förtroendevalda medlemmar skall ju tillvarata sektionens medlemmars intresse. 

Uppenbarligen rangordnas sektionens grupper av förtroendevalda av vår egen styrelse – annars hade 

situationen inte uppkommit. 



 

 Motivering till motionen: 

 

Samtliga förtroendevalda inom sektionen skall, avseende möjlighet till säsongsplats, behandlas lika. 

Har förtroendevald till styrelsen möjlighet att erhålla säsongsplats då man står i kön skall alla 

förtroendevalda ha det eller så skall ingen. 

 

Förslag: 

Undertecknad föreslår att årsmötet ger styrelsen uppdrag att under 2020 arbeta fram och för 

medlemmarna öppet kommunicera motiverade riktlinjer gällande från 2021-01-01 avseende rätt till 

förtur av säsongsplats på sektionens anläggningar.  

Riktlinjerna skall omfatta såväl förtroendevalda som funktionärer. 

 

Yrkande till beslut på årsmötet: 

Styrelsen skall senast 2020-12-31 för medlemmarna ha presenterat motiverade och fastställda 

riktlinjer avseende förtur till säsongsplats på sektionens fritidsanläggning/anläggningar 

 

Kungsbacka 2019-10-27 

 

Roger Hansson (medlemsnummer 47589) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Styrelsens svar pa  Mötiön 1 
 

Styrelsen beslutade 2020-02-02 att lämna följande svar på motion, från Roger 

Hansson medlemsnummer 47589, angående 

”klargörande och upprättande av riktlinjer för förtur på kölista för förtroendevalda.” 

 

Motionären föreslår att årsmötet ger styrelsen uppdrag att under 2020 arbeta fram 

och för medlemmarna öppet kommunicera motiverade riktlinjer gällande, från 2021-

01-01 avseende rätt till förtur av säsongsplats på sektionens anläggningar. 

Riktlinjerna skall omfatta såväl förtroendevalda som funktionärer 

Motionären uppmärksammar också att förtroendevalda såsom valberedning och 

revisorer inte beretts samma ordning på sektionens idag enda anläggning. 

Enligt gällande praxis bereds förtroendevalda och funktionärer säsongsplats eller om 

så önskas dygnsplats som förmån. Står denne i kö när uppdraget startar bereds 

denna också plats. Om uppdraget upphör under köperioden befinner sig denne sig 

tillbaka i kölistan.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta enligt motionärens yrkande: 

Styrelsen skall senast 2020-12-31 för medlemmarna ha presenterat motiverade och 

fastställda riktlinjer avseende sk förtur till säsongsplats på sektionens 

fritidsanläggning/anläggningar. 

 

Vidare föreslår styrelsen årsmötet besluta att kommunikation kring motivationen och 

riktlinjerna sker i Fritidsmagasinet Caravans decembernummer  

 

Motionen anses därmed besvarad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mötiön 2 
2020-01-06  

Till årsmötet i Caravan Club Älvsborgssektionen År 2020  

 

Motion angående ” Ersättning för uppdrag inom Älvsborgssektionen ”  

Inom Älvsborgssektion finns idag förmåner för olika uppdrag inom sektionens 

verksamhet. Dessa förmåner är mer eller mindre bundna till campingen Kärradal 

bland annat styrelsens arbete. Detta kan uppfattas av medlemmarna enbart ha 

bindning till campingen, vilket inte är meningen. Sektionsstyrelsen verkar ju för alla 

medlemmar inom P-sektionen. Det blir också fel kostnadsställe att blanda ihop 

sektionen med campingens verksamhet redovisningsmässigt. Att få folk till ren ideell 

verksamhet är nog en förgången tid och nya former av ersättning bör finnas eller 

utredas.  

Att förvaltningskommittén Kärradal ger förmåner eller ersättningar för arbete inom 

campingen tycker jag är rätt. De är ju direkt knutna till denna verksamhet och kan 

vara ett bra sätt att engagera folk.  

 

Därför yrkar jag att årsmötet beslutar  

• att anta grunden till ändrad ersättning (arvode) inom sektionen  

 

Utgångspunkt till ersättning för sektionsuppdrag som t.ex. styrelse är mitt förslag 10 

000 kr och år. Krav för hel ersättning bör fastställas.  

Sven-Åke Johansson  

Medlems nr 101307 

 

Styrelsens svar pa  Mötiön 2 
 

Styrelsen beslutade 2020-02-02: 

Motion från Sven-Åke Johansson angående ersättning/arvode till förtroendevalda. 

Motionen inkom för sent enligt stadgar, men styrelsen kommer under 2020 att 

diskutera frågan inför eventuellt förslag till årsmöte 2021 
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