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§1 Mötets öppnande 
 Ordförande Göran Gustafson öppnar årsmötet 
 
§2 Val av ordförande samt protokollförare för mötet 
 Som ordförande för årsmötet valdes Sören Pettersson 
 Som protokollförare valdes Inger Svahn 
 
§3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte 

ordförande justera mötets protokoll 
 Som justerare och rösträknare valdes Sven-Olov Hedmark 
 Och Bengt Eriksson 
 
§4 Fastställande av röstlängd 
 Röstlängden fastställdes till 22 röstberättigade deltagare 
 
§5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 På frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst blev svaret ja 
 
§6 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes.  
 
§7 Föredragande och godkännande av styrelsens 

verksamhetsberättelse för det gångna året. 
 Göran G läste upp verksamhetsberättelsen och den 

godkändes. 
 
§8 Föredragande av revisorernas berättelse 
 Revisionsberättelsen lästes av Göran G och godkändes 
 
§9 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 
 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

räkenskapsåret. 
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§10 Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av 
distriktsorganisationens medlemmar, klubbar, samt 
förslag från styrelsen eller riksorganisationen. 

 Inga motioner har inkommit. 
 
§11 Fastställande av verksamhetsinriktning för kommande 

verksamhetsår. 
 Verksamhetsinriktningen godkändes. 
 
§12 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår. 
 Årsmötet godkände budgeten 
 
§13 Val av ordförande  
 Göran Gustafson omval på 1 år 
 
§14 Val av övriga ledamöter till styrelsen 
 Inger Svahn omval på 2 år sekreterare 
 Susanne Linnér omval på 2 år kassör 
 Ingela Gardemyr nyval på 2 år vice sekreterare 
 
§15 Val av suppleanter till styrelsen 
 Jerry Ahlgren (omval), Ole Björnlund (omval),  

Peter Jansson (nyval) 
 
§16 Val av 2 revisorer på 1 år 
 Gunnar Kristiansson (omval) 
 Sven-Erik Svahn (nyval) 
 
§17 Val av valberedare för ett år 
 Som valberedare blev det detta år:  

Red Wings Mora (sammankallande) 
Skäftbergs Rangers Orsa 
The Twin Club  Falun 
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§18 Fastställande av nya Distrikts stadgar  

Enhetliga stadgar för distrikten har beslutats i styrelsen för 
SMC Riks. Distriktsstadgarna, Göran G redogjorde för de 
viktigaste förändringarna. Årsmötet antog de nya 
stadgarna. 

 
 
§19 Övriga frågor som kan behandlas av årsmötet om 

detta samtycker 
 Mötet hade inga övriga frågor. 
 
 Göran G överlämnar en present till Johan Eriksson som 

lämnar styrelsen, samt en present åt vår mötesordförande 
Sören Pettersson. 

 
§20 Mötet avslutas 
 Mötet avslutas och mötesordförande samt Göran G tackar 

för dagen. 
 
 
 
 
……………………………                   ……………………………...... 
Mötesordf.  Sören Pettersson                  Sekr. Inger Svahn 
 
 
 
……………………………                    ……………………………… 
Just. Sven-Olov Hedmark                       just. Bengt Eriksson 
  
    
 
 

 

 

 


