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SMC Dalarnas årsmöte i Hedemora 2006-10-07 
 

Protokoll 
 
 
 

§ 1. Mötets öppnande. 
Göran Gustafson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Till mötesordförande valdes Örjan Andersson, till sekreterare valdes Mats Berglund. 
 
§ 3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera  
mötets protokoll. 
Till justeringsmän valdes Bertil Johansson samt Kicki Gustafson. 
 
§ 4. Upprättande av röstlängd. 
Lista med röstlängd cirkulerade på mötet. Det var 30 personer närvarande på årsmötet, 
styrelsen inkluderad. 
 
§ 5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
Mötet konstaterades stadgeenligt utlyst. 
 
§ 6. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes av mötet 
 
§ 7. Föredragande och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2005-2006 föredrogs av Göran Gustafson 
och godkändes av mötet. 
 
§ 8. Föredragande och godkännande av revisorernas berättelse. 
Revisorernas berättelse samt de ekonomiska siffrorna föredrogs av Göran Gustafson och 
godkändes av mötet. 
 
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 
§ 10. Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av länsorganisationens 
medlemmar, styrelsen eller riksorganisationen. 
Inga motioner har inkommit till styrelsen. 
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§ 11. Verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår. 
Verksamhetsinriktningen för kommande verksamhetsår föredrogs av Göran Gustafson 
samt godkändes av årsmötet. 
 
§ 12. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår. 
Budgeten för kommande verksamhetsår föredrogs av Göran Gustafson samt godkändes 
av årsmötet. 
 
§ 13. Val av ordförande för ett år. 
Till ordförande för ett år valdes Göran Gustafson 
 
§ 14. Val av övriga ledamöter till styrelsen 
Till övriga nya ledamöter valdes: 
(Fyllnadsval på 1 år), L-G Selander samt Monica J-Brydsten. 
Nyval: Jerry Ahlgren samt Inger Svahn på 2 år 
 
§ 15. Val av suppleanter till styrelsen 
Till suppleanter på 1 år valdes Stefan Dangardt (nyval), 
Omval gjordes på Ole Björnlund och Gabriella Erikpers. 
 
§ 16. Val av två revisorer för ett år. 
Till revisorer omvaldes Göran Löfgren och Gunnar Kristiansson. 
 
§ 17. Val av valberedare för ett år. 
Inga valberedare finns att tillgå för tillfället, styrelsen får i uppdrag att fixa fram 
valberedare snarast möjligt. 
 
§ 18. Övriga frågor som kan behandlas av årsmötet om detta samtycker. 
Inga för länsorganisationen bindande beslut kan fattas under denna punkt. 
Det frågades om synpunkter på kulturrallyt kan tas upp på mötet. Inträde på en av 
kulturrallyts mål ifrågasattes av en medlem. Öppettiderna på vissa av kulturrallyts mål 
ifrågasattes. Styrelsen tar med sig dessa frågor inför kommande säsong. 
Örjan talade om att SMC fått ny hemsida. 
 
§ 19. Mötets avslutande. 
Örjan tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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Sekreterare: Mats Berglund  Ordförande: Örjan Andersson 
 
 
 
 
Justerare: Bertil Johansson  Justerare: Kicki Gustafson 
 
 
 
 


