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Protokoll fört vid årsmötet med SMC Gävleborg i Hagsta 2013-09-01

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Chatrine Södergren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande samt protokollförare för mötet
Till mötesordförande valdes Chatrine Södergren och till protokollförare valdes Yvonne Andersson.

§ 3 Val av två justerare tillika rösträknare
Till justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Bengt-Åke Lönn  och
Andreas Hammarberg.

§ 4 Fastställande av röstlängd
11 medlemmar var närvarande.

§ 5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Enades om att mötet blivit stadgeenligt utlyst. Kallelsen till mötet stod i DistriXnytt, på hemsidan, i
distriktsspalten i MC-folket, samt e-postades till distriktets SMC-anslutna klubbar.

§ 6 Godkännande av dagordningen
Dagordningen granskades och godkändes.

§ 7 Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes av mötet.

§ 8 Föredragning och godkännande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen gicks igenom och godkändes.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs av kassören och godkändes av mötet.

§ 10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11 Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av länets medlemmar, samt förslag från styrelsen
eller riksorganisationen
Inga ärenden har inkommit till styrelsen.

§ 12 Fastställande av verksamhetsinriktning för året 2013-2014
Verksamhetsinriktningen för 2013-14 godkändes och kommer att läggas ut på hemsidan.
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§ 13 Fastställande av budget för året 2013-2014
Kassören redogjorde för styrelsens budgetförslag för kommande verksamhetsåret och detta
godkändes.

§ 14 Val av styrelseordförande, för en tid av ett år
Till ordförande för en tid av ett år valdes Chatrine Södergren från Jäderfors.

§ 15 Val av tre ordinarie ledamöter till styrelsen, för en tid av två år
Till ledamöter för två år valdes Yvonne Andersson, Bollnäs, Stefan Larsson, Valbo och Mia ”Emo”
Olsson, Tallåsen.

§ 16 Fyllnadsval av en ordinarie ledamot till styrelsen, för en tid av ett år
Till ledamot för ett år valdes Bengt-Åke Lönn, Kungsgården.

§ 17 Val av ledamöternas funktioner inom styrelsen
a. Till sekreterare för en tid av två år valdes Yvonne Andersson, Bollnäs
b. Till vice ordförande för en tid av ett år valdes Mia ”Emo” Olsson, Tallåsen.
c. Fyllnadsval av kassör, Michael Andersson, Bollnäs, valdes för en tid av ett år.

§ 18 Val av minst två suppleanter, för en tid av ett år
Till suppleanter för ett år valdes Christer Lundberg, Sandviken, Mattias Lindström, Gävle
och Andreas Hammarberg, Gävle.

§ 19 Val av två revisorer, för en tid av ett år
Inga revisorer fanns att tillgå. Mötet beslutar att låta styrelsen söka efter revisorer. Om inga
revisorer har valts senast 31 december får vi anlita en bokförings-/revisionsfirma att granska nästa
års bokslut.

§ 20 Val av valberedning bestående av tre personer, för en tid av ett år
Till valberedningen valdes Ola Södergren, Jäderfors (sammankallande) och Therése Hammarberg.
En tredje valberedare kan tillsättas under verksamhetsåret.

§ 21 Övriga frågor
a. Valordningen diskuterades. Måste man ha styrelsevalen i två paragrafer (15 och 17)?

Anledningen att vi inte direkt väljer styrelseledamöternas funktioner är ren formalia, dock ej en
nödvändighet.
Vi har tänkt oss att först ha en komplett styrelse innan vi väljer vilken funktion ledamöterna ska
ha. Detta kan vara en fördel om någon väljer att avgå eller byta post inom styrelsen.

b. En fråga om hur medlemsregistret fungerar kom upp. Vi får inte automatiskt kännedom om till
exempel flyttar och dödsfall.

c. Knix-kursen har haft färre deltagare denna säsong. Mötet pratade om olika åtgärder, att man
skulle kunna försöka få dit något slags ”dragplåster”. Vi kom fram till att marknadsföra mer,
göra reklam och även lägga större fokus på Knix i vårt DistriXnytt nästa år.

d. Mejlutskick till medlemmar. Det borde vara möjligt att lägga upp någon form av mailinglistor så
att vi kan locka medlemmar till våra aktiviteter under säsongen. Andreas Hammarberg tar på
sig att undersöka detta vidare.
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§ 22 Mötets avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar SMC Gävleborgs årsmöte 2013 för avslutat.

……………………………………………... ………………………………..…………….
Yvonne Andersson, sekreterare Chatrine Södergren, ordförande

Justeras:

…………………………………..…………. ………………………………………….
Bengt-Åke Lönn Andreas Hammarberg


