
Årsmöte Branäs Motorförening 20171028 
Plats Branäs fritidcenter i dalen; Dalmans Pizzeria 
Tid:16,00-17,00 
Mötesagenda 
1 Fastställande av röstlängd för mötet. 
2 Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna. 
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
4 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 
mötesprotokollet 
5 Fastställande av föredragningslista 
6 Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret 
7 Revisorberättelse angående styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret  
8 Fastställande av ekonomisk redogörelse samt beslut om disposition av 
överskott respektive underskott enligt den fastställda redogörelsen. 
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året 
10 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 
10a Stadgeändring med styrelsens förslag på sammanslagning av rollen som 
kassör och sekreterare 
10b; Styrelsens förslag på aktiviteter samt ledunderhåll för 2017-2018  
Inga övriga motioner har inkommit från medlemmarna 
11 Fastställande av avgift för  medlemskap samt ledstöd för kommande verksamhetsår  
12. Fastställande av budget med aktiviteter, ersättningar och investeringsbehov 
13 Val av: 
A 1st Ordförande för en tid av ett år 
B 1 st Kassör och sekreterare för en tid av ett år 
C 3 st ordinarie Ledamöter varav en ledansvarig och en eventansvarig 
D En revisor för en tid av ett år 
E Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 
15 Övriga frågor 
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    Årsbokslut för räkenskapsåret
                   2016-09-01 - 2017-08-31

Styrelsen för Branäs Motorförening får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 
2016-09-01 -- 2017-08-31.

Allmänt om verksamheten

Föreningen främjar motorsport i Branäs med bl a underhåll av snöskoterleder och utbildning för
snöskoterförare.

Medlemsinformation
Föreningen har ca 400 medlemmar med omkr 195 snöskotrar.

Flerårsöversikt
2017-08-31 2016-08-31

Nettoomsättning 207 958 262 990
Resultat efter finansiella poster -13 101 72 391

Förslag till disposition av föreningens överskott

Till årsmötets förfogande står 
Balanserat resultat 72 391
Årets resultat -13 101

59 290

Styrelsen föreslår att: 
i ny räkning överförs 59 290

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning med tillhörande noter.
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Resultatrapport

Intäkter Not 2017-08-31 2016-08-31

Ledstöd och medlemsavgifter 183 925 162 750
Bidrag 24 033 100 000
Övrigt fakturerat 0 240

Summa intäkter 207 958 262 990
Rörelsekostnader
Ledskötsel -36 778 -75 069
Investeringar 1 -54 155 -15 000
Ledstöd till Nordvärmlands snöskoterklubb -73 125 -66 000
Sponsring karta -1 500 -3 000
Administration -40 501 -3 536
Utbildning -15 000 0
Övriga etableringskostnader 0 -26 909
Ledkäppskyltar 0 -1 085

Summa rörelsekostnader -221 059 -190 599

Rörelseresultat -13 101 72 391

Årets resultat -13 101 72 391

Balansrapport

Omsättningstillgångar

Checkräkning 97 290 102 450
Summa omsättningstillgångar 97 290 102 450

Summa tillgångar 97 290 102 450
Eget kapital
Balanserat resultat 72 391 0
Årets resultat -13 101 72 391

Summa eget kapital 59 290 72 391

Övriga skulder 0 30 059
Upplupna kostnader 2 38 000 0
Summa skulder 38 000 30 059

Summa eget kapital och skulder 97 290 102 450
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Redovisningsprinciper och noter

Årsbokslutet är upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:1 Förenklat årsbokslut.

Personal
Föreningen har inte haft några anställda. Inga löner har utbetalats.

Not 1 Investeringar 2017-08-31 2016-08-31

Grillplats 15 000
Sladd 20 000
Broar 14 155
Vindskydd 13 000
Garage till sladden 7 000

54 155 15 000

Not 2 Upplupna kostnader

Bokföring 8 750
Revision 10 000
Faktureringstjänster 6 250
Styrelse 13 000

38 000
Branäs 2017-10-28

Peter Wahlstedt
Styrelsens ordförande

Revisionsberättelse

Jag har granskat Branäs Motorförenings räkenskaper och förvaltning och funnit dessa väl utförda och med 
erforderliga verifikationer och allegat.

Jag förslår därför att styrelsen ges ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-09-01 - -2017-08-31.

2017-10-28
Göran Lundberg



Branäs Motorförening
Budget för Verksamhetsåret 20170901-20180831
Föreningens intäkter
Fakturerade ledstöd samt medlemsavgifter
200 Ledavgifter 150000
100 familjmedlemmar a 500 50000
50 enskilda medlemmar a 300 15000
Swish 6000

Intäkter Sammanräknat; 221000
Föreningens kostnader
Leder Etablering/underhåll köpta tjänster -100000
Dekaler/medlemskort -2000
Drivmedel till Ledunderhåll -2000
Hyra av Ledskoter 0
Ved till grillplats -1000
Ledstöd till Nordvärmlands 50% -75000

0
Styrelsearvoden/Administration
Bankkostnader -1000
Medlemskontakt -1500
Bokföringsprogram 0
Drivmedelersättning ledansvarig a 1000 kr -1000
Ordförande 4000kr/år -4000
Kassör 6000kr/år -6000
4*Ledamot 2000kr/år -8000
Revision inkl bokföringskostnad -18500
Valberedning (2*500) -1000

Årets kostnader -221000
Resultat 0
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Protokoll Årsmöte Branäs Motorförening 2016-10-29  
Plats: Branäs fritidcenter i dalen; Dalmans Pizzeria  
Tid: kl16.30-17.30  
Registrering från kl16.00  
 
Mötesagenda:  
 
1 Fastställande av röstlängd för mötet.  
31 personer inräknade. 
 
2 Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.  
Ja 
 
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet  
Peter Wahlstedt Ordförande, Sekreterare Christian Lindquist 
 
4 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera  
mötesprotokollet  
Mötet väljer Kaare Kongsfjell och Geir Pedersen 
 
 
5 Fastställande av föredragningslista  
Utifrån stadgarna och med tillägg av övriga frågor, I övrigt inga frågor tillkommit. 
Mötet fastställer föredragningslista. 
 
6 Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret  
Ordföranden redogör/informerar om årsredovisningen. 
Mötet accepterar redogörelsen. 
 
7 Revisorberättelse angående styrelsens förvaltning under det senaste  
verksamhets- och räkenskapsåret (Utgår då ingen revisor valdes av årsmötet 2016)  
___. 
 
 
8 Fastställande av ekonomisk redogörelse samt beslut om disposition av överskott 
respektive underskott enligt den fastställda redogörelsen.  
Ordföranden redogör för föreningens intäkter och kostnader. 
 
 
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året  
Mötet ger ansvarsfrihet till styrelsen. 
 
10 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner  
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10a; Styrelsens förslag på skoterleder samt ledunderhåll 2017  
Förslag på 1: Arbetsgrupp från föreningen.  
Förslag 2. Anlita Nordvärmlands för att sladda leder. 
Förslag 3. Anlita externa personer i bygden. 
Förslag 4. Ge styrelsen i uppdrag att lösa frågan kring lederna. 
Mötet beslutar för förslag nummer 4. 
 
 
10b; Val av frivilliga medlemmar att jämte ledansvariga ingå i ledgruppen 2017.  
Valda personer att ingå i en arbetsgrupp tillsammans med Geir Hofgaard, Bertil Svensson, 
Bård Degnes, Anders Wallhult, Christian Lindquist, Peter Wahlstedt, Robert Bergman, Hilde 
och Jarle Skoveng   
 
 
11 Förslag till nästa års budget med aktiviteter, ersättningar och investeringsbehov  
Ordföranden redogör för förslaget.  
Tankar väcktes om att skaffa en “motorbana” för ATV aktiviteter. Det kräver ganska mycket 
disciplin och en mångfald av regler som måste uppfyllas. Förslag kom in på att använda MK 
Likenäs befintliga bana. Vi som förening måste välja att uppmuntra till common sense och 
efterföljande av lagar. Dagevent, att skapa 2-3 aktiviteter utlysta I god tid, samt att få hjälp 
av Nordvärmlands med dylika event. Swedish Rally aktivitet.  
  
 
12 Fastställande av avgift för medlemskap samt ledstöd för kommande verksamhetsår.  
Mötet fastställer 750:- I ledstöd, 150:- för enskilda medlemsskap, 300:- för 
familjemedlemsskap. Den ökade intäkten pågrund av ökad kostnad kommer delvis att gå till 
styrelsearvoden/administration. 
 
 
13 Beslut av nästkommande års budget  
Mötet fastställer budgeten. 
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14 Val av:  
 
A Ordförande för en tid av ett år  
Mötet beslutar Peter Wahlstedt. 
 
B Sekreterare och kassör för en tid av ett år 
Mötet utser Christian Lindquist till sekreterare, 
Mötet utser Peter Wahlstedt till Kassör. 
 
 
C två ordinarie Ledamöter  
Mötet väljer Robert Bergman, Bertil Svensson 
 
D En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år  
Mötet gör ett avsteg från stadgarna, genom att välja enbart revisor i form av Göran 
Lundberg 
 
E Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år  
Mötet väljer Geir Pedersen, Kaare Kongsfjell, 
 
15 Övriga frågor  
Kjell Wester från NVSSK redogör för nya skoterkartan och dess innehåll. 
 
15a; Årsmötets förslag på föreningsaktiviteter 2017 
Se punkt 11. Mötet utser Christian Lindquist till att driva frågan. 
 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
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STADGAR 
för Branäs Motorförening 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
1 § ÄNDAMÅL 
- Befrämja en sund utveckling för framfart av snöskoter samt terrängfordon på  
  Branäsberget samt Branäsbergets närområde och omnejd 
- Planera, utveckla, märka ut och underhålla framfartsvägar på markerade leder på   
  branäsberget samt ansluta dessa till befintliga framfartsvägar i närområdet i dialog  
  och samarbete med berörda markägare och övriga intressenter  som påverkas av  
  dessa framfartsvägar. 
- Skapa förutsättningar för god medlemsammanhållning med rast och träffplatser 
  längs de av föreningen upprättade och underhållna framfartsvägarna. 
- Befrämja en sund utveckling för utövandet av övrig motorsport som kan vara aktuell   
  inom Branäsbergets närområde i samarbete med övriga intressenter. 
2 § SAMMANSÄTTNING 
Branäs Motorförening har sitt säte i Branäs; Torsby kommun; Värmlands län. 
Branäs Motorförening är en självständig ideell förening. 
3 § ANSLUTNING 
Medlemskap i Branäs Motorförening löses årligen som: 
Familjekort, Enskild medlem eller som Stödmedlem 
4 §SPONSRING AV FÖRENINGENS VERKSAMHET 
Guld Sponsor per kalenderår 50,000 för föreningens lösöre såsom inventarier och utrustning 
Silver Sponsor per kalenderår 25,000 för ledunderhåll och skyltning 
Brons Sponsor per kalenderår 10,000 till drift av lederna 
Ungdoms Sponsor per kalenderår 5,000 ,Grön färg, för att stötta ungdomsverksamheten 
5 §LEDKORT 
Ledkort skall lösas för varje fordon som skall nyttjas på de av föreningen underhållna 
framfartsvägarna. Behörighet att framföra fordonet på dessa framfartsvägar skall anslås på 
fordonet. Otillåtna fordon skall tillfälligt avvisas från framfartsvägarna och erbjudas ledkort 
Ledkort kan endast lösas som säsongskort 
6 §ÅRLIGA AVGIFTER 
Avgift för medlemskap samt ledkort för kommande kalenderår skall fastställas på årsmötet. 
7 § VERKSAMHETSOMRÅDE 
Branäs Motorförenings verksamhet utövas inom Torsby kommun, Värmlands län. 
8 § BESLUTANDE ORGAN 
Branäs motorförenings beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 
9 § FIRMATECKNING 
Branäs motorförenings firma tecknas av ordföranden och kassör var för sig. 
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10§ VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT ARBETSÅR 
Branäs motorförenings verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1;a 
September t.o.m. den 31 Augusti. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till 
och med årsmöte påföljande år. 
11 § STADGETOLKNING 
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte förutsetts i 
stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen. 
12 § STADGEÄNDRING 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av 
antalet avgivna röster. 
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 
13 § UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 
För upplösning av Branäs Motorförening krävs beslut av 2 efterföljande årsmöten 
(ordinarie 
och extra årsmöte) med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av 
föreningen skall i protokoll anges dels hur föreningens tillgångar skall användas och 
till vilket ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar mm skall arkiveras. 
Alla handlingar från årsmötet skall omedelbart tillställas de valda revisorerna. 
ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE 
14 § SAMMANSÄTTNING OCH BESLUTFÖRHET 
Årsmötet och extra årsmöte är Branäs Motorförenings högsta beslutande organ. 
Årsmöte 
Består av styrelsen och medlemmar. Röstlängd för årsmöte upprättas av styrelsen 
Medlem som fullgjort stadgeenliga skyldigheter mot Branäs Motorförening samt de 
skyldigheter mot klubben som bestämts av årsmötet, har en röst vid årsmöte. 
Rösträtten tillhör medlemmen och får inte utövas genom ombud. 
Deltagare vid mötet som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 
Årsmötet är beslutförande med det antal röster som deltar i mötets beslut. 
15 § TIDPUNKT, KALLELSEM.M. 
Årsmötet äger årligen rum på dag som Branäs Motorförenings styrelse bestämmer,  
på plats som styrelsen bestämmer inom 6 månader efter verksamhetsårets utgång. 
Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen via mail och facebook senast två veckor 
före mötet. 
16 § VALBARHET 
Valbar till Branäs Motorförenings styrelse och valberedningen är röstberättigad 
medlem .Ledamot i styrelsen får inte väljas till revisor eller revisorssuppleant i Branäs 
Motorförening 
17 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
1 Fastställande av röstlängd för mötet. 
2 Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna. 
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3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
4 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 
mötesprotokollet 
5 Fastställande av föredragningslista 
6 Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret 
7 Revisorernas berättelse angående styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret 
8 Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om disposition av 
överskott respektive underskott enligt den fastställda balansräkningen 
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
10 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 
11 Förslag till nästa års budget med aktiviteter, ersättningar och investeringsbehov  
12 Fastställande av avgift för  medlemskap samt ledstöd för kommande verksamhetsår. 
13 Beslut av nästkommande års budget 
14 Val av: 
A 1st Ordförande för en tid av ett år 
B 1 kassör/sekreterare för en tid av ett år 
C 3 st ordinarie Ledamöter för en tid av ett år 
D En revisor för en tid av ett år 
E Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 
15 Övriga frågor 
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för Branäs 
motorförening får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet 
18 § BESLUT OCH OMRÖSTNING 
Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. 
Beslut efter ja eller nejrop (utan omröstning) är fattat med acklamation. 
Beslut om stadgeändring avgörs med i 12 § angiven röstmajoritet  
Beslut avseende val avgörs så att den eller de väljs som erhåller högsta antalet 
avgivna röster (enkel relativ majoritet). 
Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel 
absolut majoritet). 
Omröstning sker öppet, dock skall val ske slutet om röstberättigat ombud begär det. 
Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av 
mötets ordförande. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
Beslut bekräftas med klubbslag eller näven i bordet. 
19 § EXTRA ÅRSMÖTE 
Branäs Motorförenings styrelse kan kalla till extra årsmöte. 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tredjedel av 
de röstberättigade medlemmarna begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och 
innehålla skälen för begäran. 
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till 
sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. 
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 
Om rösträtt och om beslutförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i 11 §. 
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VALBEREDNING 
20 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN 
Valberedningen består av 2 ledamöter, valda av årsmötet. Valberedningen kallas till 
styrelsens sista ordinarie möte innan årsmötet. 
Valberedningen skall senast tre veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt 
förslag. 
REVISION 
21 § REVISION 
Revisorerna är valda för att mellan årsmöten granska styrelsens förvaltning och 
räkenskaper. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Branäs Motorförenings 
räkenskaper, styrelseprotokoll samt övriga handlingar. 
Branäs motorförenings räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 3 veckor 
före årsmötet. 
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och 
räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen 
överlämna revisionsberättelse senast 3 veckor före årsmötet. 
 
STYRELSE 
22 § SAMMANSÄTTNING M.M. 
Styrelsen består av ordförande samt 4 ordinarie ledamöter. 
Årsmötet väljer kassör och sekreterare samt övriga befattningshavare som behövs. 
Styrelsen tillsätter erforderliga arbetsgrupper om det behövs. 
Ordföranden är Branäs motorförenings officiella representant och skall leda styrelsens 
förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall annan som styrelsen utser 
träda in i ordförandens ställe. 
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens 
bestämmande. 
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men 
kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till 
befattning inom styrelsen. 
23 § ÅLIGGANDEN 
När årsmötet inte är samlat är styrelsen Branäs motorförenings beslutande organ och 
ansvarar för klubbens angelägenheter. 
Det åligger styrelsen särskilt att: 
  tillse att Branäs motorförening iaktar gällande lagar och regler. 

  verkställa av årsmötet fattade beslut 

  planera, leda och fördela arbetet inom klubben 

  ansvara för och förvalta Branäs motorförenings medel 

  tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt § 21 

  förbereda årsmötet 
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Ordföranden 
- är Branäs motorförenings officiella representant. Ordföranden skall leda 
styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att klubbens stadgar och övriga 
bindande regler och beslut efterlevs. 
 
Kassören/sekreterare 
  föra medlemsförteckning och tillse att medlemsavgifter betalas. 

  tillsammans med ordföranden se till att Branäs motorförening söker bidrag 
     från stat- kommun och berörda instanser. 
  svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över 
     klubbens räkenskaper 
  årligen upprätta balans- och resultaträkning 

  utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning 

  se till att klubbens skatter, avgifter och inköp betalas i rätt tid. 

  förbereda styrelsens sammanträden 

  föra protokoll över styrelsens sammanträden 

  se till att handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt 
     ansvara för att klubbens historia dokumenteras. 
  se till att fattade beslut har verkställts 

  om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar 

  årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för Branäs Motorförening 

  föra register över inkomna handlingar från medlemmar. Handlingarna 
     sparas i minst tre år. 
 
24 § KALLELSE, BESLUTSMÄSSIGHET OCH OMRÖSTNING 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet 
ledamöter har begärt det. 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet 
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga 
ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning 
får inte ske genom ombud. 
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärenden skall avgöras genom skriftlig 
omröstning (brev eller E-mail) eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll 
inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid närmast därefter följande sammanträde. 
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden 
och av särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening antecknas till protokollet. 
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25 § ÖVERLÅTANDE AV BESLUTANDERÄTTEN 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av 
ärenden till sektion, kommitté, utskott, annat organ eller enskild medlem eller 
anställd. 
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall 
fortlöpande underrätta styrelsen härom. 
MEDLEM 
26 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 
Medlem 
  har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna 

  har rätt till information om föreningens angelägenheter, 

  har rätt att utnyttja för föreningens medlemmar framförhandlade förmåner 

  skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt 
     följa i 2§ nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut, 
  ska vid färd med terrängfordon iaktta ett skötsamt uppträdande mot övriga 
intressegrupper, undvika okynneskörning samt respektera lokala bestämmelser för 
framfart av terrängfordon inom Branäs skidturistcentra, skidbackar, skidliftar, 
skidspår, bebyggda områden eller områden där terrängfordon kan ha störande effekt. 
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