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Protokoll 

Region Väst 

Extra Regionstämma TEAMS-möte 

Torsdag 21 Oktober 2021, kl. 18.30-19.57 

Närvarande: Mötesordförande, 21 ombud, 6 styrelseledamöter, 3 deltagare 
samt 1 företrädare för Riksorganisa=onen och 1 anställd vid Regionkansliet. 

§ 1  Stämmans öppnande 
  Regionstyrelsens ordförande Hans Rengman öppnade denna extra Regionstämma för  
 aE fastställa en treårig verksamhets- och budgetplan genom aE hälsa alla välkomna. 

§ 2  Upprop och fastställande av röstlängd 
  Upprop sker genom avprickning på ombudslistorna som sedan biläggs protokollet.  
  DeEa förfarande godkändes av mötet innebärande aE ombudslistorna =llika blir röst-
 längd för mötet. 21 av 25 anmälda var närvarande. 

§ 3 Val av ordförande för stämman 
  Stämman valde föreslagne Håkan Leeman, Svenska MotorsporMörbundet (Svemo) som  
 ordförande för dagens stämma. 

§ 4  Val av sekreterare för stämman 
  Stämman valde föreslagne Dag Bränfeldt som sekreterare för dagens stämma. Under  
 denna punkt beslöt stämman också aE tekniska problem under mötet inte var skäl aE  
 ifrågasäEa mötets behörighet eller enstaka beslut i eQerhand. 

§ 5 Godkännande av dagordningen 
  Stämman beslutar aE fastställa föreliggande dagordning. 

§ 6  Frågan om stämman i stadgeenlig ordning kallad 
  Verksamhetsledare Anna Haglund redogör för hur kallelsen gåE ut. Dels i form av eE  
 nyhetsbrev och anslag på vår WEB den 17/9. Dessutom har extrastämman  aviserats på  
 höstens fyra olika träffpunkter 6 - 9 september. Den extra regionstämman anser sig  
 vara stadgeenligt kallad. 

§ 7  Val av två justerare aW jämte ordförande justera protokollet  
  Helene Gullhav, Karlstads LA och Lars Walker, Ökerö LA väljs som justerare. 

§ 8  Val av rösträknare 
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  Till rösträknare väljs Anna Haglund och Niklas Bergstöm som båda finns på plats i  
 det för =llfället uppräEade presidiet på regionkontoret i Göteborg. 

§ 9 Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för  
 verksamhetsräkenskapsåren 2022 - 2024 
  Ordföranden lämnar över =ll Hans Rengman som i föredrar den treåriga verksamhets-  
 planen med sina fem fokusområden. DäreQer lämnas ordet över =ll kassören Malin  
 Olin som presenterar och kommentera budgeMörslaget.  
  I diskussionen som följer framförs aE medlemsintäkterna kan räknas upp i budgeten  
 om Regionen räknar med en posi=v medlemsutveckling samt aE verksamhetsgrenar  
 som inte kan hanteras av en lokalavdelning skall kunna lämnas över aE drivas av  
  regionen. 

  Mötet ajourneras för aE ge möjlighet aE formulera eE =lläggsförslag.  

  Johan Mörk Lödösebygdens lokalavdelning gör följande =lläggsförslag; Regionen skall  
  kunna driva verksamhet om en verksamhet är för liten i en lokalavdelning när det  
 inte finns ledarunderlag nog i en lokalavdelning men 7llräckligt ledarunderlag på  
  regionsnivå. Regionstyrelsen väljer var i verksamhetsplanen det kan placeras. 
  Regionstyrelsen yrkar avslag på =lläggsförslaget.  

  Stämman röstar ja =ll aE anta Verksamhetsplanen och budgetplanen för 2022-2024.  
  I votering röstar stämman för avslag för =lläggsförslaget =ll verksamhetsplanen. 70% av 
 ombuden röstar för avslag.   

§ 10  Regionstämmans avslutande 
  Mötesordföranden lämnade över mötet och klubban =ll Regionstyrelsens ordförande  
 som ini=alt riktar eE tack =ll dagens ordförande, däreQer tack =ll  ombuden och övriga  
  deltagare som verkar för aE föra vår verksamhet framåt. Med det avslutar Hans  
  Rengman dagens extra årsstämma.  
   

Håkan Leeman Helene Gullhav Lars Walker 
Ordförande Justerare Justerare 

Dag Bränfeldt  
Sekreterare


