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Protokoll fört vid länsårsmöte 05-10-09, Oderljunga Mölla 

 
 
    1.  Årsmötets öppnande. 

Ordförande Anette Rosén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  

    2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet. 
Christer Svensson valdes till mötesordförande och Katarina Nilsson till protokollförare. 

 
    3.  Val av justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden  

  justera mötets protokoll. 
Till detta valdes: Bodil Bernecker samt Lars Öhrn. 
 

    4. Fastställande av röstlängd. 
39 röstberättigade medlemmar enligt bifogad närvarolista. 
 

    5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.  
Kallelse har varit införd i MC-Folket. 

 
6. Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 
 
7. Föredragning och godkännande av förvaltningsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret. 
Verksamhetsberättelsen rubriker lästes upp. 
Mötet godkände därefter förvaltningsberättelsen. 
 

8. Föredragning och godkännande av revisorernas berättelse. 
Per-Göran Eriksson läste upp revisionsberättelsen. 
Mötet godkände därefter revisionsberättelsen. 
 

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet. 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2003-2004. 
 

10. Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av länsorganisationens medlemmar, 
samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen. 
Inga motioner har inkommit. 

 
11. Fastställandes av verksamhetsinriktning. 

Verksamhetsinriktningen för verksamhetsåret 2005-2006 föredrogs. 
Mötet godkände därefter verksamhetsinriktningen.  
 

12. Fastställande av budget. 
Budgeten för verksamhetsåret föredrogs. 
En fråga kom upp, om varför BKK-gruppen inte hade lagt någon budget. Anette svarade att 
antalet ban dagar inte blir fastställt förrän i Januari, alltså kan man ej lägga någon budget innan. 
Mötet godkände därefter budgetförslaget för verksamhetsåret 2005-2006. 
 

13. Val av ordförande. 
Sven Liljekvist valdes till ordförande på ett år. 
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14. Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen. 
A. Vice ordförande på två år valdes: Kent Bjuvegård 
B. Kassör, fyllnadsval, ett år valdes: Anette Rosén 
C. Sekreterare på två år: Nine Beckdahl 
D. Vice sekreterare, fyllnadsval, ett år valdes: Bo-Göran Hansen 
E. Ledamot på två år valdes: Hans Thulin 
 

15. Val av suppleanter till styrelsen. 
Mötet beslöt att fyra suppleanter skulle väljas, på ett år: 
Jürgen Markus, Mathias Nilsson, Torstein Kvamme, och Per Randau. 
 

16. Val av revisorer. 
Till revisorer för ett år valdes: Per-Göran Eriksson och Peter Svensson. 
 

17. Val av valberedning. 
Mötet ajournerades i 10 min för att få fram förslag på valberedare. 
 
Till valberedningen för ett år valdes: Bengt Ohlsson, Bengt Raunert, Magnus Lindberg och 
Katarina Nilsson. ( Katarina valde efter årsmötet att hoppa av pga en diskussion som uppstod 
under denna punkt ) 
 

18. Övriga ärenden.  
 Sven Liljekvist presenterade en förfrågan som SMC-riks har gjort en ang. verksamhetsårets 
period. SMC-Skåne ska ange positiva och negativa konsekvenser om man tidig lägger SMC:s 
årsmöte. Diskussion uppstod. Mötesdeltagarna kom fram till att: årsmötet bör ligga så att man 
kan åka MC dit. Ej bryta mitt i säsongen. Man bör tänka på när andra verksamheter inträffar.  
 
Vidare följde en diskussion ang vägverkets nya variant av delning av körfälten med räfflad 
mittlinje istället för vajerräcke. Christer Svensson hade i uppdrag av Bengt Ohlsson provkört 
dessa ”räfflor” och redovisade hur han upplevde detta. Sven hade skrivit ett uttalande som han 
läste upp och mötet beslutade stå bakom detta brev och Sven skickar det till Vägverket samt 
SMC för kännedom. Se bilaga 1 
 
Bengt och Nine fortsatte sen med prisutdelning i tävlingen ”Se Skåne” 
 
Sven avtackade Peter Palm, Rolf Larsson samt Katarina Nilsson som lämnar styrelsen. 
Mötesordförande avtackades också med en blomsterkvast. 
 

19. Årsmötets avslutande. 
 Ordförande Sven Liljekvist tackade för att så många kommit och avslutade årsmötet. 
 
 
 
 

Vid protokollet    Ordförande 
 
 
 ________________   ________________ 
  Katarina Nilsson     Christer Svensson 
 
    Justeras 
 
  ________________   ________________ 
  Lars Örhn    Bodil Bernecker 
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