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Protokoll 
20120908 

 
Årsmötesprotokoll för SMC Örebrodistriktet den 2012-09-08 
 
Plats: Café Skogen, Örebro 
Tid: kl. 14.00 – 
 
 

§ 1. Årsmötets öppnande 
       Mötet öppnades av distriktets ordförande Ronny Overgaard som hälsade alla välkomna. 

 
§ 2. Val av ordförande och protokollförare för årsmötet. 
       Till presidium för att leda årsmötesförhandlingarna valdes Marita Larsson som tackade för    
       förtroendet som mötesordförande. Till protokollförare valdes Pia Westlund. 
 

§ 3. Val av tvåjusteringspersoner, tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande, justera årsmötes    
     protokollet. 
       Jonny Eriksson och Lennart Jacobsson valdes till justerare tillika rösträknare. 
 

§ 4. Fastställande av röstlängd 
       Röstlängden fastställdes genom inskrivning till 18 stycken röstberättigade medlemmar. 
 

§ 5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
      Ordförande redovisade för att kallelse och inbjudan till årsmötet har utlysts enligt stadgarna i MC    
      Folket i god tid. Årsmötet beslutar att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 

§ 6. Godkännande av dagordning 
       Dagordningen godkändes. Ändring löpande görs med numrering från §16. 
 

§ 7. Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
     Ordförande gick igenom styrelsen och dessa presenterades. Arbetsgrupperna lästes upp. SMC-  
       anslutna klubbar läste upp.  Rubrikerna i de övergripande verksamheterna lästes. Rubrikerna för    
       aktiviteterna lästes upp. Slutordet i verksamhetsberättelsen lästes av Ronny Overgaard.  
       Resultatrapporten och balansrapport föredrogs av Ann-Helen Alsätra. 
       Årsmötet godkände styrelsens Förvaltningsberättelsen och lades till handlingarna. 
 

§ 8. Föredragning av revisorernas berättelse 
       Revisor Marita Larsson föredrog revisorernas berättelse som lades till 
       handlingarna. 
 

§ 9  Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 
       Revisorerna har i sin berättelse föreslagit att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
       Årsmötet beslutade att bifalla revisorernas förslag och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det  
      gångna verksamhetsåret 2011-2012. 
 

§ 10 Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktsorganisationens medlemmar, klubbar samt     
     förslag från styrelsen 
       Det fanns inga inkomna motioner. 
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§ 11 Fastställande av verksamhetsinriktning 
       Joacim Sandqvist föredrog styrelsens förslag till kommande verksamhetsinriktning för det nya     
        Verksamhetsåret 2012-2013. Årsmötet godkände och fastställde detta förslag. 
 

§ 12 Fastställande av budget 
      Föreslagen budgeten fastställdes och godkändes av årsmötet. Ett förslag från styrelsen är att     
        öronmärka 35 000 kr till SMC:s 50 årsfirande. Ronny Overgaard ger mer information om insatser 
        och arbetsgrupp inför planerandet av firande. Frågan kom upp på mötet om Riks gör något     
        tillsammans med oss i distriktet men de planerar för riksårsmötet. Årsmötet beslutar   
        att lägga 35 000 Skr till budget till kommande års SMC:s 50 årsfirande. 
 

§ 13. Val av ordförande till styrelsen för ett år  
        Till ordförande på ett år för SMC Örebro Distrikt omvaldes Ronny Overgaard. 
 

§ 14. Val av Kassör för två år. 
        Till kassör på två år omvaldes Ann-Helen Alsätra. 

 
§ 15. Val av Vice sekreterare för två år. 
        Till Vice sekreterare på två år omvaldes Claes Carlsson 
 

§ 16. Val av en ledamot för två år. 
        Till ledamot på två år valdes Jonny Ericsson 
 

§17. Fyllnadsval av en ledamot i ett år. 
       I fyllnadsvalet av en ledamot i ett år valdes Joacim Sandqvist. 
 

§18. Val av tre suppleanter till styrelsen. 
      I valet av tre suppleanter i ett år till styrelsen valdes i grupp: Lennart ”Jacob” Jacobsson, Mikael   
       Hamberg och Ove Gefvert. 
 

§19 Val av två revisorer. 
      Till revisorer för 1 år valdes Marita Larsson och Margaretha Röstlund. 
 

§20. Val av tre ledamöter till valberedningen, var av en sammankallande. 
       I valet av tre ledamöter till valberedningen valdes som sammankallande Gert Andersson, Jan 
      Johansson och Roger Cassman. 
 

§21. Övriga ärenden  
       Ronny Overgaard tackar för förtroendet för ytterligare ett år som ordförande i distriktet. Ronny ger   
       en kort rapport från Riksårsmötet i Vann där 167 röstberättigade närvarade. Provkörning av   
       Honda och BMW fanns på plats. Information från Jesper Christensen om den nya SMC Appen  
       och att Svemo var intresserade av SMC:s utbildning. Två nya ledamöter invalda i Riksstyrelsen. 
       Kenneth and the Knutters släpp av den nya CD:n. Nästa årsmöte blir den 14/9-13 i Uppsala. Vårt 
       eget distriktsårsmöte tidigareläggs till den 7/9. 
       Claes vill puffa för den sista GK Knixen för säsongen den 23/9 där alla är välkomna. 
       Avtackningar till Lars Karlsson och webbmaster Berndt Bäckman. 
 

§22. Mötets avslutande 
       Ordförande Ronny Overgaard tackade mötesordförande och protokollförare för ett väl genomfört   
       möte. 
       Mötet avslutas. 
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Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Marita Larsson   Pia Westlund 
 
 
 
 
Justerare    Justerare 
 
 
 
 
 
 
Jonny Ericsson   Lennart ”Jacob” Jacobsson 


