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§1 Mötets öppnande mötet 
Ordförande Göran Gustafson öppnar mötet med 
att hälsa alla välkommen. 
En stunds tystnad, för styrelse medlemmen 
Jerry Ahlgen som avlidit under året, hölls. 

 
§2 Val av ordförande samt protokollförare för 

mötet. 
 Till ordförande för mötet valdes Inga-Britt 

Ohlsson 
 Till protokollförare för mötet valdes Inger 

Svahn 
 
§3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, 

att jämte ordförande justera mötets protokoll 
 Till justerare och rösträknare valdes Kurt 

Vikblad samt Jouko Impiö. 
   
 
§4 Fastställande av röstlängd 
 Det var 22 st röstberättigade medlemmar 

närvarande på mötet, inkluderat styrelsen. 
 
§5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 Mötesdeltagarna konstaterar att det blivit 

stadgeenligt ytlyst 
 
§6 Godkännande av dagordning 
 Mötesdeltagarna godkände dagordningen 
 
§7 Föredragande och godkännande av styrelsens 

verksamhetsberättelse för det gångna 
räkenskapsåret året. 

 Inger läsete verksamhetsberättelsen. 
Verksamhetsberättelsen för 20080901-20090831 
godkändes. 

 
§8 Föredragande av revisorerna berättelse 
 Revisorernas berättelse lästes av Göran. 

Revisorernas berättelse lades till 
handlingarna. 

 
§9 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 

Mötesdeltagarna beslutar om ansvarsfrihet för 
styrelsen 
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§10 Behandling av motioner som stadgeenligt 

framlagts av distriktsorganisationens 
medlemmar, klubbar samt förslag från styrelsen 
eller riksorganisationen 

 Inga motioner har kommit till styrelsen 
 
§11 Fastställande av verksamhetsinriktning för 

kommande år 
Verksamhetsinriktningen, för perioden 20090991 
till2 0090831, godkändes. 

 
§12 Fastställande av budget för kommande år 
 Susanne redogör för budgeten. 

Önskan från mötesdeltagarna att en 
jämförelsekolumn finns i budgetredovisningen 
Mötesdeltagarna fastställer budgeten för 
kommande år. 

 
§13 Val av ordförande på ett år 
 Som ordförande valdes Göran Gustafson 
 
§14 Val av övriga ledamöter till styrelsen 

För att komma i fas med mandatperioderna, som 
stadgarna föreskriver, beslutade mötet 
följande:  
till vice ordförande, Stefan Dangardt för en 
period om 2 år 
till sekreterare, Inger Svahn för en period om 
2 år 

 ledamot, Peter Jansson för en period om 2 år 
ledamot Ingegerd Lundgren, kompletterings val, 
för en period om 1 år 

 
§15 Val av suppleanter till styrelsen 
 Omval Ole Björnlund 1år 
 Nyval Lars Holm 1år 
 Nyval Inga-Britt Ohlsson 1år 
 
§16 Val av revisorer för ett år 

Omval av Gunnar Kristiansson och Sven-Erik 
Svahn  

§17 Val av valberedare för ett år 
Då valberedningen inte fungerat under året, 
får styrelsen i uppdra att så fort som möjligt 
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hitta två till tre personer, bland Dalarnas 
klubbar, till valberedning. Frågan skall 
ställas på SMC Dalarnas ordförande möte. 

 
§18 Övriga frågor som kan behandlas av årsmötet om 

detta samtyckes. Inga för 
distriktsorganisationen bindande beslut kan 
fattas under denna punkt. 
a) Orf. Göran G delar ut en present till 

mötesordförande samt till avgående vice 
ordförande och instruktörsansvarige, Lars-
Göran Selander 

b) En mötesdeltager tog upp ang. Kulturrallyts 
återupptagande. Styrelsen tar med sig den 
frågan till klubbarna. 

 
§19 Mötets avslutande 

Ordförande för mötet Inga-Britt Ohlsson 
avslutar mötet med att tacka alla för visat 
intresse  

 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………                 ………………………………………… 
Ordf. Inga-Britt Ohlsson            sekr Inger Svahn 
 
 
 
 
……………………………………………………….               ……………………………………………… 
Just. Kurt Viklund                    just. Jouko Impiö 
  


