Program
Preliminärt program för MHRF:s förbundsstämma, lördagen den 15 oktober 2011:
09.30 Registrering och förmiddagskaffe
10.00 Förbundsordförande Peter Edqvist välkomnar deltagarna
10.05 Information från MHRF-försäkringen
10.25 Transportstyrelsen och ursprungskontrollen
10.55 Rapport från ordförandekonferenserna, våren 2011
11.00 Motorcyklar och trafiksäkerhet
Presentation från MC-Polisveteranerna, Club MC-Veteranerna (MCV), Motorcykelhistoriska Klubben (MCHK)
och Sveriges Motorcyklister (SMC)
11.45 Allmänna frågor till förbundsstyrelsen
12.00 Lunch
13.00 Årets Sverigeklassikern – Valborundan
Presentation från arrangörerna, Motorcykelhistoriska Klubben Gävleborg
13.10 FIVA Midsummer World Rally 2011
13.25 Presentation av klubbar som ansöker om medlemskap
13.30 Ordinarie stämmoförhandlingar (se separat dagordning)
15.30 Avslutning och eftermiddagskaffe
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Bildspelet under pauserna visar Motorhistoriska Riksförbundets informationssida i Classic Motor från verksamhetsåret 2010-2011. ”Månadens klubb” i
oktobernumret är Club 4CV Suède – en av MHRF:s 168 anslutna klubbar!
Har er klubb inte tagit tillfället att presentera sig där än? Det är gratis och ni
når ut till mer än 35 000 potentiella medlemmar... Kontakta MHRF:s kansli
för mer information!
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Dagordning
Förslag till dagordning vid MHRF:s förbundsstämma 2011:
1.

Mötets öppnande

2.

Fråga om mötet har blivit behörigen sammankallat

3.

Fastställande av röstlängd

4.

Val av ordförande och sekreterare för stämman

5.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

6.

Fastställande av dagordning

7.

Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse

8.

Framläggande av styrelsens årsredovisning

9.

Revisorernas berättelse

10.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt styrelsen förslag till vinstdisposition

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

12.

Behandling av styrelsens förslag
Inkomna ansökningar om medlemskap i MHRF samt inval av klubbar:
•
Klubb Lergökarallyt
•
BMW Oldtimer Club Schweden
•
Kinds Motorveteraner

13.

Behandling av, i rätt tid, inkomna motioner

14.

Val av styrelseledamöter, endera förbundsordförande, förbundsekonom och två ledamöter eller vice
ordförande, sekreterare och tre ledamöter

15.

Val av två ordinarie revisorer, samt två revisorssuppleanter

16.

Val av tre ledamöter i valberedningen

17.

Förslag till verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

18.

Fastställande av nästa verksamhetsårs medlemsavgifter

19.

Förslag till budget för innevarande verksamhetsår

20.

Förslag till preliminärt datum för nästa förbundsstämma

21.

Mötets avslutande
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