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Sveriges MotorCyklister 
Adress: c/o Ronny Overgaard, Von Rosensteins Väg 11, 692 37 Kumla 

Mobil: 070 – 210 00 47 

E‐post: ronny.overgaard@telia.com, web: www.svmc.se/orebro 

Årsmöte SMC Örebro Län distrikt 2013-09-07  
Plats: Café Skogen, Örebro 
Tid: 14.00 
 

§ 1. Mötet öppnades av distriktets ordförande Ronny Overgaard som hälsade alla 
välkomna, berättade om flaggkortegen och höll parentation för alla omkomna 
motorcyklister under året. 
 
§ 2. Till presidium för att leda årsmötesförhandlingarna valdes Tor Berg till 
ordförande och Claes Carlsson till sekreterare. 
 
§ 3. Morgan Holst och Ove Gefvert valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 4. Röstlängden fastställdes genom inskrivning till 19 st röstberättigade medlemmar. 
 
§ 5. Ordförande Ronny Overgaard redovisade för kallelse till årsmötet. Årsmötet har blivit 
stadgeenligt utlyst och godkändes. 
 
§ 6. Dagordningen godkändes. 
 
§ 7. Mötesordförande läste ”Ordförande har ordet”, rubrikerna och slutordet i 
verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till 
handlingarna. 
 
§ 8. Lotta Hamberg föredrog revisorernas berättelse som lades till handlingarna. 
 
§ 9 Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 10 Det fanns inga inkomna motioner. 
 
§ 11 Mötesordförande läste rubrikerna i styrelsens förslag till kommande 
verksamhetsinriktning för det nya verksamhetsåret som godkändes av årsmötet. 
 
§ 12 Föreslagen budget fastställdes och godkändes av årsmötet. 
 
§ 13. Till ordförande för SMC Örebro Län valdes Ronny Overgaard på ett år. 
 
§ 14. Till vice ordförande valdes Joacim Sandqvist på två år. 
 
§15. Till sekreterare valdes Pia Westlund på två år. 
 
§16. Till ledamot valdes Mikael Hamberg på två år. 
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§ 17. Till suppleanter för ett år valdes Lennart Jacobsson, Ove Gefvert och Erik 
Mårtensson. 
 
§ 18. Till revisorer för ett år valdes Marita Larsson och Margaretha Röstlund. 
 
§ 19. Till valberedning för ett år valdes Gert Andersson (sammankallande), Roger 
Cassman och Jan Johansson. 
 
§ 20. Inga övriga ärenden togs upp. 
 
§21. Gästen har ordet: 
Tor Berg ordförande och mct för SMC Västmanland berättade om sitt inträde och 
arbetande i SMC och hur positivt det är att arbeta med motorcyklismen, han belyste 
framförallt hur roligt det är att vara aktiv i SMC. 
 
§ 22. Ordförande Ronny Overgaard avtackade avgångna styrelseledamöter och presidiet 
för årsmötet. Sen tackade han för det förnyade förtroendet och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet  Ordförande 
 
 
 
Claes Carlsson   Tor Berg 
 
 
 
 
 
 
Justerare   Justerare 
 
 
 
Morgan Holst   Ove Gefvert 


