KALLELSE TILL ÅRSTRÄFFEN (ÅRSMÖTE) MED BIL-O SYD KLUBBARNA
Wäxjö Motor Sällskap lokal lördagen den 3 februari 2018.
Hammargatan 9, Växjö
Mötet pågår mellan Klockan 11:00 och 16:00
SAMÅKA SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT.
Bra om alla läser igenom protokollet från 2017 inför mötet, om det är några
frågor/diskussioner från det mötet som även ska tas upp på detta årsmöte.
DAGORDNING
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Rapport från Bil-O rådet för 2017
5. Medlemmar Bil-O Rådet 2018
6. Rapport från SGA mötet
7. Tävlingsåret 2017
8. Prisutdelning för 2017
9. Statistik
10. Marknadsföring
11. Nytt i reglerna för 2018
12. Inkomna motioner skrivelser
13. Kurser tävlingsledning, nybörjare
14. Hemsidan vem ska sköta den
15. Tävlingar 2018
16. Öresunds serien 2018, finns det intresse att arrangera
17. Rekommenderade startavgifter 2018
18. NEZ/SM 2019 - 2020 finns det intresse för detta.
19. Övriga frågor
20. Mötet 2019, vem arrangerar
21. Avslut ca kl. 1600.
Eventuella motioner som kommer in senast 14/1; skickas till: Daniel Johansson
d.johansson79@gmail.com dess kommer sammanställas och skickas ut till alla som får kallelsen,
senast 22/1. Då har alla nästan 2 veckor på sig innan mötet att ta ställning till motioner som lämnats
in, så att man är förberedd på mötet.

Hemsidor/Facebook flöden:
Torsten kommer ta ett steg tillbaka och endast fortsätta sköta flöden gällande Öressundsserien
(facebook, tävlingar och resultat). Hemsidan för Bil-O Syd och kanalerna på Facebook och gästboken
för densamma måste tas över av någon/några andra.
I dagsläget finns det 1 flöden på facebook (Bil-O SYD) + gästboken som Totte har spridit info i. Utöver
dessa finns även och Bil-O i våra hjärtan på facebook.
Daniel J tänker inte ta tillbaka skötseln till 100% av dessa nu när Totte inte kommer fortsätta med
den, någon annan måste supporta också.
I samband med detta måste vi även fundera över på hur många sidor flöden som ska finnas, det
upplevs som för många av ett flertal personer (vilket kan vara kontraproduktivt). Kan man få ihop alla
till endast 1 st på facebook? Men kan då ej facebook anslutna läsa detta? Eller kan de läsa med inte
skriva?
Tips och idéer om detta tagets tacksamt emot före och under mötet.

Lunch ca kl. 1330, kostnad ca 65 – 80 kronor
Anmälan kan ni göra på bil-o.se Tävlingar/anmälan Årsträffen senast tisdagen den
30 januari, så vi vet hur mycket mat som behövs.
VÄLKOMNA TILL EN TREVLIG OCH GIVANDE DAG I VÄXJÖ

