Mötesprotokoll
Medlemsmöte 2007-10-02
1(2)
_______________________________________________________________________________________________________
Org. Nr 802402-1993
www.veteranklubbenalfa.se

Närvarande
Antal 60 Medlemmar
Bilaga : Stadgeändringsförslag
Tid: 2007-10-02
Kl. 18.35 – 18.45
Plats: Prince Palace Barkarby.
Medlemsmötet ingick som en del i Veteranklubben Alfas Höstträff 2007. Mötet var utlyst i utsänd
inbjudan till Höstträffen med syftet att framlägga Presidiets förslag till stadgeändring rörande förändring
av räkenskapsår från brutet räkenskapsår till lika med kalenderår. Handlingar beskrivande förslaget till
stadgeändring (syfte, motiv och ändring av stadgetext) erhöll medlemmarna som bilaga till utsänd
inbjudan.

Öppning

§0

Stadgeändring

§1

Avslutning

§2

Presidenten hälsade närvarande hjärtligt välkomna och förklarade mötet
öppnat.
Utskickat förslag om stadgeändring föredrogs av Presidenten. Mötet
beslutade enhälligt att tillstyrka förslaget.
Presidenten tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Stadgeändringsförslaget ska, innan slutgiltigt fastställande, framläggas för godkännande vid nästa
medlemsmöte vilket utgörs av årsmötet 2007.

Järfälla 2007-10-05
Vid protokollet

Justeras

Göte Wiklund
Skrivare

Rolf Karsvall
President
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Bilaga till Mötesprotokoll, medlemsmöte 2007-10-02

Förslag till förändring av stadgar för Veteranklubben Alfa
Förslag gällande ändring av räkenskapsår:
Räkenskapsåret (Verksamhetsåret) som nu löper från 1 oktober till 30 september nästföljande år (dvs ”brutet räkenskapsår”)
ändras till att löpa från 1 januari till 31 december. Nästa räkenskapsår, som börjar 1 oktober 2007, skulle med denna förändring
som en övergång bli förlängt, dvs löpa från 1 oktober 2007 till 31 december 2008.
Detta förslag läggs första gången fram för beslut på Höstmötet 2007-10-02 för att efter medlemsgodkännande kunna stadfästas
på Årsmötet i december 2007.
Motiv:
● Enligt Svensk författningssamling ska för föreningar räkenskapsåret löpa kalenderårsvis.
Dock kan brutet räkenskapsår
tillämpas som i så fall ska omfatta perioderna 1/5 – 30/4,
1/7 – 30/6 eller 1/9 – 31/8. Vi följer ingen av dessa perioder.
● Räkenskapsåret kan betecknas/benämnas på ett enklare sätt. I stället för att ett kommande
räkenskapsår t.ex. benämnes
”Räkenskapsåret 2008/2009” blir benämningen ”Räkenskapsåret 2009”.
● Presidiet ser förenklingar
- i redovisningen av intäkter från våra sponsorer som normalt tillämpar kalenderår.
- i samordningen av kostnader relativt budget som uppstår under höstaktiviteter.
- i budgetarbetet i övrigt (se nedan).
● Presidiet avser se över tidpunkterna för klubbens tre ”fasta” medlemsmöten (vårmöte, höstmöte, årsmöte) för en jämnare
fördelning under året. Enligt detta ändringsföreslag skulle då som en konsekvens årsmötet placeras runt månadsskiftet
januari/februari. (Den nuvarande tidpunkten för årsmötet, dvs. i början av december, har dessutom för många medlemmar
”krockat” med andra julförberedande åtaganden inom/utom arbetet.)
● Presidiet avser också att per ”termin”, dvs vår resp. höst, presentera olika besöks/utflyktsalternativ med viss budgeterad
subventionering.
De paragrafer som föreslås förändrade är:
Nuvarande stadgar

Föreslag till nya stadgar, ändring i fetstil

§5

§5

Årsmöte hålls före december månads utgång.
Skriftlig kallelse ska skickas till samtliga
medlemmar senast två veckor före mötet.
-

Årsmöte hålls före februari månads utgång
Skriftlig kallelse ska skickas till samtliga
medlemmar senast två veckor före mötet.
-

§6

§6

Motion ska ha inkommit till Presidiet före 1
november det år som årsmötet avhålls.

Motion ska ha inkommit till Presidiet före
1 januari det år som årsmötet avhålls.

§7

§7

Klubbens räkenskapsår löper från 1 oktober till
30 september nästföljande år.

Klubbens räkenskapsår löper från 1 januari till
31 december (kalenderår).

