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 Protokoll från LTTs Årsmöte  
måndagen den 2 november 2015 

 
1. Mötet öppnades. Som ordförande för mötet valdes Ingrid Salmon Norén och 

som sekreterare valdes Tord Andreasson. 
 

2. Dagordningen godkändes. 
 

3. Till justeringsmän att justera mötesprotokollet samt rösträknare valdes Pete 
Mace och Jörgen Johansson. 
 

4. Årsmötet förklarades för stadgeenligt utlyst.  
 

5. Styrelsens och revisorernas verksamhetsberättelser föredrogs och 
godkändes.  
Resultat och balansräkning för verksamhetsåret fastställdes och lades till 
handlingarna.  
 

6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 

7. Inkommen motion av Jörgen Johansson 
 
LTT har en trogen kärna medlemmar, några som inte varit medlemmar lika 
länge, några som kommit en bit upp i åren och få unga. Tillströmningen av 
nya medlemmar är något svag. Örerunt har få deltagare trots ett antal 
hyggligt aktiva försök att nå ut till fler. Klubbens namn har betoning på 
touring. I stadgarna punkt 1.3 finns att läsa ”LTT har till uppgift att främja 
motorcykelåkning som sport och hobby inom regionen”. Klubbens exklusiva 
tidning saknar strax redaktör/journalist/layoutare. 
 
Medlemmen kan undra, vad vill medlemmarna med sin klubb framöver? 
 
Motionen föreslår att ta reda på detta under 2016 i syfte att därefter, på lite 
sikt (och absolut innan det stora jubileet) skapa aktiviteter som medlemmarna 
vill ha, att profilera sig som medlemmarna vill, att aktivera medlemmarna (de 
som vill) och att attrahera nya medlemmar. Detta oberoende om 
medlemmarnas svar pekar på önskad ökad aktivitet och verksamhet, lika 
som idag eller en mindre exklusiv skara som kanske skalar ner tänket istället. 
Då vet vi i vart fall vilka aktiviteter vi ska prioritera och vilken ambitionsnivå vi 
behöver. 
 
Motionen godkändes av årsmötet. 
 

7.1 Förslag till stadgeändringar 
 
Punkt 4.1 Ändring – ”Styrelsen består av ordförande och lägst 4 och högst 8 
övriga ledamöter. Styrelsen ska så långt möjligt återspegla 
sammansättningen av LTT-medlemmarna dvs såväl kvinnor som män, såväl 
yngre som äldre.” 
 
Punkt 4.4 Ändring – ”Styrelsens ordförande samt övriga ledamöter väljs på 
ett år (kalenderår). En begränsad rullande förändring är önskvärd. Därav, en 
ledamot som valts 3 år i en följd bör återväljas/tillsättas endast efter 1 års 
uppehåll.”  
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Ny punkt 4.5 –  
 
Först bakgrund till förslaget: 
Styrelsen sitter under kalenderår och klubbens program såväl som SMCs och 
andras program löper under kalenderår. Såvitt jag känner till ska viss form av 
aktiviteter anmälas innan innevarande år är slut. Vissa av klubbens aktiviteter 
kräver engagemang från ett flertal klubbmedlemmar. Sittande styrelse bör 
alltså överlämna till ny med framförhållning vad avser såväl större aktiviteter 
som andra för klubben betydande funktioner/händelser. 
 
”Styrelsen ska tillse att större aktiviteter och funktioner (t.ex. nuvarande 
Örerunt, tidning, hemsida mm)  som är av vikt för föreningen är väl 
förberedda under och även 6 månader efter egen valperiod.” 
 
Mötet avslog stadgeförändringarna.  

 
8. Val av styrelse till 2016 års verksamhet: Antalet styrelseledamöter utöver 

ordförande bestämdes till N.  
• Till ordförande valdes Lars Nicklasson 
• Till ledamot och kassör valdes Bengt Andersson 
• Till ledamot med rollen sekreterare och webbmaster valdes Tord 

Andreasson 
• Till ledamot valdes Pete Mace 
• Till ledamot valdes Ingrid Salmon Norén 
• Till ledamot valdes Christer Olbecker 
• Till garageförman utanför styrelsen valdes Bengt Andersson 

 
9. Till revisorer valdes Nils Bosrup och Reidar Karlsen 

Inga revisor suppleanter valdes. 
  

10. Till valberedning valdes Ingela Holmgren och Susanne Borgfors 
 

11. Medlemsavgiften för verksamhetsår 2016 fastställdes till 200:- och avgift för 
familjemedlem 100:- 

   
12. Övriga frågor 

 
Styrelsen får i uppgift att föreslå stadgeändringar. 
 
Kommande styrelse bör snarast diskutera program för kommande år att 
presentera sina planer för SMC, möte arrangerat av SMC är den 8 november. 
Deadline för att sätta SMC kalendern är den 31 december.  

 
13. Ordförande förklarade mötet för avslutat.  

 
 
Vid protokollet     Ordförande 
 
Tord Andreasson     Ingrid Salmon Norén 
 

 
 

Justeras      Justeras  
 
Jörgen Johansson     Pete Mace   


