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§1 Mötets öppnande 
 Ordförande Göran Gustafson öppnar mötet och hälsar alla välkommen 
 
§2 Val av ordförande samt protokoll förare för mötet 
 Till ordförande valde Inga-Britt Olsson 
 Till protokollförare valdes Inger Svahn 
 
§3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande 

justera mötets protokoll 
 Som justerare valdes Lars-Erik Eriksson samt Anders Halvarsson 
 
§4 Fastställande av röstlängd 
 Röstlängden 35 personer 
 
§5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 Mötet har blivit utlyst på Hemsidan samt Mas-bladet i rätt tid, vilket godkändes 
 
§6 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes 
 
§7 Föredragande och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse 

för det gångna året 
 Verksamhetsberättelsen, bokslut och balansräkning för det gångna året godkändes  
 
§8 Föredragande av revisorernas berättelse 
 Revisor Gunnar Kristiansson läste upp revisionsberättelsen 
 
§9 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
 
§10 Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av 

distriktsorganisationens medlemmar, klubbar samt förslag från 
styrelsen eller riksorganisationen. 

 Inga motioner hade inkommit 
 
§11 Fastställande av verksamhetsinriktning för kommande 

verksamhetsår 
 Verksamhetsinriktning godkändes.  
 
§12 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 
 Budgetförslaget för kommande verksamhetsår godkändes 
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§13 Val av ordförande för ett år 
 Som ordförande för kommande år valdes Göran Gustafson 
 
§14 Val av övriga ledamöter till styrelsen 
 Susanne Linner, kassör på 2 år 
 Inga-Britt Olsson, vice sekreterare på 2 år 

Lars Holm på 2 år 
  
§15 Val av suppleanter till styrelsen 
 Som suppleanter till styrelsen valde Ingegerd Lundgren, Anders Bihlar och 
 Anders Runegård, samtliga på ett år  
 
§16 Val av två revisorer för ett år 
 Som revisorer valdes Gunnar Kristiansson samt Sten-Börje Eriksson 
 
§17 Val av valberedare för ett år 
 Val av valberedare bordlägges tills vidare 
 
§18 Övriga frågor som kan behandlas av årsmötet om detta samtyckes 

Inga för distriktsorganisationen bindande beslut kan fattas under 
denna punkt 

 Information om önskan att istället för till skadefonden ge pengar till rättsfonden 
 Göran Gustafson informerar om FIM-rallyt 
 Göran Gustafson avtackar avgående styrelseledamöter 
 
§19 Mötets avslut 
 Ordförande för mötet Inga-Britt Ohlsson tackar årsmötesdeltagarna. 
 
 
 
…………………………...  ……………………………….. 
Inga-Britt Ohlsson, mötesordförande Inger Svahn, sekreterare 
 
 
 
…………………………… ………………………………… 
Lars-Erik Eriksson, justerare  Anders Halvarsson, justerare 
  
  
 
 
 


