
SMC-Dalarnas Årsmötesprotokoll den 24 oktober 2015 
vid Red Wings klubbstuga i Mora kl. 15.00

       

§1 Mötets öppnande
Ordförande Anders Bihlar öppnar mötet och hälsar alla välkommen

§2 Val av ordförande samt protokoll förare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Sören Pettersson
Till protokollförare valdes Inger Svahn.

§3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande 
justera mötets protokoll
Som justeringsmän valdes Stig Björk och Stina Grahn

§4 Fastställande av röstlängd
26st röstberättigade personer deltog på mötet.

§5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet har blivit utlyst på Hemsidan samt FB, minst fyra veckor innan årsmötet. 
Även en annons i MC-folket har funnits

§6 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes av Årsmötet

§7 Föredragande och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
för det gångna året
Verksamhetsberättelsen lästes av mötesordförande och godkändes av Årsmötet

§8 Föredragande av revisorernas berättelse
Revisor Sten-Börje Eriksson läste upp Revisionsberättelsen.

§9 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet

§10 Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av 
distriktsorganisationens medlemmar, klubbar samt förslag från 
styrelsen eller riksorganisationen.
Inga motioner hade inkommit
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§11 Fastställande av verksamhetsinriktning för kommande 
verksamhetsår
Kommande verksamhetsinriktning lästes upp och godkändes av Årsmötet

 

§12 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår godkändes av 

Årsmötet

§13 Val av ordförande för ett år
Som ordförande på ett år valdes Göran Grahn Djurås

§14 Val av övriga ledamöter till styrelsen
Vice ordförande: Susanne Linner 2 år
Sekreterare: Inger Svahn 2 år
Vice sekr. Mia Adolphson 1 år fyllnadsval
Ledamot: Kimmo Vouri 2 år

§15 Val av suppleanter till styrelsen
Som suppleant valdes på 1 år
Marie Börjesson, Anders Bihlar och Lars Olsson

§16 Val av två revisorer för ett år
Sten-Börje Eriksson och Helge Nilsson på 1år.

§17 Val av valberedare för ett år
Som valberedare omvaldes Carl-Göran Hansson (sammankallande) och Jukka 
Kareketo på 1år

§18 Övriga frågor som kan behandlas av årsmötet om detta samtycker. 
Inga för distriktsorganisationen bindande beslut kan fattas under 
denna punkt

Sveriges MotorCyklister
Adress: Anders Bihlar Hjortsvägen 6 79275 Färnäs

Tel: 072-2196471

E-post: anders.bihlar@home.se



SMC-Dalarnas Årsmötesprotokoll den 24 oktober 2015 
vid Red Wings klubbstuga i Mora kl. 15.00

       

En förfrågan från NBV kom upp ang samarbete med dem. 
Styrelsen tar upp det vid kommande styrelse möte.
En fråga angående försäkringar vid bankörning kom upp.
Stig Björk informerade om innebörden av försäkringar och rådde att vid 

osäkerhet kontakta SMC.

§19 Mötets avslut
Ordförande för mötet Sören Pettersson tackar årsmötesdeltagarna och avslutar 

Årsmötet

……………………………                            
………………………………......
Ordför. Sören Pettersson              sekret. Inger Svahn

……………………………..                       ……………………………………
Justerare Stina Grahn                         Justerare Stig Björk
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