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Protokoll från

ånsrt0tr Mm) srfrc UPP§m,fi Llifi
Den 7 november 2015 på Östra Aros Klubbkåk I Uppsala
Närvarande: Se bifogad lista

§ L Mötets öppnande
Mötetöppnades av distriktsordforande Kaisa Nordquist, som hälsade alla hjärtligt
väl komna till å lsmötet 2AL5.

§ 2. Yal av ordfiirande samt protokollförare för mötet
Tilt mötesordforande valdes Roger Söderbom och tilt mötessekreterare valdes Gerry
Andersson.

§ 3. Yal av 2 iusteringsBersoner tillika rösträknare att jämte ordfiirande iustera

mötets protokoll
Tilljusteringsmän tillika rösträknare valdes Tommy Gustafsson och Anders Hjelm.

§ 4. Iastställande av röstlängd
Medlemmarna prickades av mot anmälningslista inför mötet. Mötet fastställde att antalet
röstberättigade närvarande medlemmar var 18 st och att röstlängden skulle justeras om
det kom fler.

§ 5. fråga 0m mötet blivit stadgeenligt utlyst
Konstaterades ått den officiella kallelsen till mötet vid två tillfällen funnits med i spalten i

MGFolket och vid ett tillfälla som annons i samma tidning samt att det även varit
utannonserat på SMC Uppsala hemsida sedan länge. På hemsidan har dagordningoch
övriga årsmöteshandlingar varit publicerade. Årsmötet ansågs därför stadgeenligt utlyst.

§ 6. Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ I. föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse för det

gångna verksamhetsåret
Från och med denna punkt är 20 st röstberättigade.
Distriktsordforanden svarade på frågor om verksamhetsberättelsen som även innehöll
uppföljning av föregående års verksamhetsinriktning. Mötet beslutade att godkänna
verksamhetsberättelsen med vissa ändringar (ändringarna återfinns I den reviderade
verksamhetsberättelsen). Bokslut, resultatrapport och balansräkningfdredrogs och frågor
besvarades av Anders Hjelm i kassörens frånvaro.
Årsmötet godkände styrelsens forvaltningsberättelse for det gångna verksamhetsåret.
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§ 8. föredragning av revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen foredrogs av revisor Jan Lindberg. Den underskrivna
revisionsberättelsen kommer att läggas ut på hemsidan tillsammans med protokollet när
det är klart.

§ $, Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beslöt att bevilja s§relsen ansvarsfrihet for den gångna verksamhetsperioden.

§ 10, Behandling av motionsr som stadgeenligt framlagts av

distriktsorganisationens msdlemmar, kluhbar samt förslag från styrelsen eller

riksorganisationen
Konstaterades att det inte fanns någa förslag eller motioner till årsmötet.

§ ll. Fastställande av verksamhetsinriktning
D istri ktso rdfora nd en I äste u pp ve rksa m hetsi n ri ktn i nge n f ör 2A t5/ 20 16.
Ve rksa m h etsi n ri ktn i n gen faststä I ldes av å rsm ötet.

§ 12. fastställande av budget
B ud gete n fö r ve rksa m h etså ret 20 t5 / 20 tö fo red rogs.
Årsmötet faststä I lde b udgeten fo r verksa mhetså ret.

§ 13. Yal av ordförande till styrelsen på ett år
Till ordförande i [änsorganisationen valdes Mathias Arvidsson.

§ 14. Tal av halva antalet ordinarie ledamöter till styrelsen i enlighet med §

7.1 i stadgarna.
a) Till vice ordforande på två år valdes Jan Bondesson.

b) Till sekreterare på två år valdes Kaisa Nordquist.

c) Till ledamot på två år valdes Erik Andersson.

d) Till ledamot på ett år (fyllnadsval) valdes Björn Ström.

§ 15. Tal av minst två suppleantor till $yrelsen i enlighet med § 7.1 i
stadgarna.
Till suppleanter på ett år valdes Olle Furuåker och Sorin Srbu.

§ 16. Yal av två revi§orer fiir ett fu
Till revisorer på ett år valdes Mikael Ollgren och Jan Lindberg.
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§ lI. Yal av två ledamöter till valberedningen
Till valberedare och sammankallande för valberedningen valdes Torbjörn Lindgren. Då
det inte fanns fler forslag beslöt årsmötet att uppdra åt styrelsen att komplettera
valberedningen.

§ 18. 0vriga frågor. Inga Iiir distrihsorganisationen bindande beslut kan fattas

uniler ilenna Dunk
Styrelsen informerade om att det överskottsom finns ska användas och lämnade ordet
fritt for synpunkter. Det framfördes önskemål om att styrelsen skulle se över
anmälningsavgifterna till olika kurser fdr de yngre medlemmarna (upp till 24 år). Det
framfordes också önskemål om att styrelsen skulle se över hur man kommer i kontakt
med dem som tar sitt MC-körkort som privatister så att de kan få samma erbjudande som
de som går på körskola..

19. M0tet avslutas
rsmötets ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Avgående styrelseledamöter avtackades med blomstercheckar och mötesordforanden
des med en blomma.

Andeffin 6.-\
Mötesord

Justeringsperson
Anders Hjelm

Justeringsperson
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