
 SMC-Dalarnas årsmötesprotokoll den 29 oktober 2011 

 i Snöå Bruk kl 15.00 
          
 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress:Göran Gustafson Dikesvägen 37 77697 Dala-Husby 

Tel: 070-5873351 

E-post: goran.gustafson@telia.com 

 

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

justera mötets protokoll 
 Som justerare valdes Anders Halvarsson och Per-Erik Andersson 
 
§4 Fastställande av röstlängd 
 Röstlängden 19 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 lästas upp 

av Göran Gustafson och godkändes.  
 
§8 Föredragande av revisorernas berättelse 
 Revisor Sten-Börje Eriksson 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 
 Kommande verksamhetsinriktning lästas upp och godkändes.  
 
§12 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 
 Budgetförslaget för kommande verksamhetsår godkändes 
 
§13 Val av ordförande för ett år 
 Till ordförande omvaldes Göran Gustafson 
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§14 Val av övriga ledamöter till styrelsen 
 Omval av Stefan Dangardt, vice ordförande, på 2 år  
 och Inger Svahn, sekreterare, på 2 år 
 Nyval av Anders Bihlar på 2 år 
  
§15 Val av suppleanter till styrelsen 

Till suppleanter omvaldes Ingegerd Lundgren och Anders Runegård. 
Nyval på Lars Olsson 

 Samtliga på ett år  
 
§16 Val av två revisorer för ett år 
 Till revisorer, omval på Gunnar Kristiansson och Sten-Börje Eriksson 
 
§17 Val av valberedare för ett år 
 Till valberedare valdes Carl-Göran Hansson (sammankallande) och Jukka Kareketo 
 
§18 Övriga frågor som kan behandlas av årsmötet om detta samtycker. 

Inga för distriktsorganisationen bindande beslut kan fattas under 
denna punkt 
Jukka Kareketo tog upp frågan om medlemskapet i SMC, då det är förhållandevis få 
som är medlemmar i SMC om man ska se på antalet registrerade Motorcyklar. Att 
detta är en viktig uppgift för oss alla att synas ute och att försöka värva 
medlemmar. Ju större vi blir som organisation desto större genomslagskraft har vi i 
de ärenden som vi driver mot verk och myndigheter. 
 
Ingen avtackas vid dagens årsmöte. Peter Jansson avtackades redan vid Tjejkursen 
i maj. 

 
§19 Mötets avslut 
 Ordförande för mötet Jukka Kareketo tackar årsmötesdeltagarna. 
  
 
 
  

 

…………………………………                      …………………………………….. 

Jukka Kareketo           Inger Svahn 

Ordförande för mötet                                        sekreterare för mötet 

 

 

 

…………………………………                      …………………………………… 

Per-Erik Andersson                                          Anders Halvarsson           

Justerare för mötet                                            Justerare för mötet 

 


