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Sveriges MotorCyklister 
c/o Lundberg, Getostvägen 25, 811 38  SANDVIKEN 

E-post: smcgavleborg@gmail.com   Webb: www.svmc.se/gavleborg 

Protokoll fört vid årsmöte med SMC Gävleborg 24 februari 2019 på Mackmyra i 

Gävle 
 

 

§1 Mötets öppnande 
 Ordförande förklarar mötet öppnat. 

  

§2 Val av ordförande samt protokollförare för mötet 
Mia ”Emo” Olsson valdes som ordförande. Susanne Östh valdes som sekreterare 

 

§3 Val av två justerare tillika rösträknare 
 Jan Eklund och Mats Nilsson valdes. 

 

§4 Fastställande av röstlängd 
 18 röstberättigade deltagare 

   

§5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Annons har skett via hemsida, facebook och mc-folket , godkändes. 

 

§6 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes  

 

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

 

§8 Föredragning och godkännande av resultat- och balansräkning 
 Resultat- och balansräkning föredrogs och godkändes. 

 

§9 Föredragning av revisionsberättelse 
 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes 

 

§10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 
 Den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året 

  
§11 Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av länets medlemmar, samt förslag från styrelsen eller 
riksorganisationen 

a) arvoden 
Förslaget om arvoden lades fast, lika som föregående år med tillägg att deltagande på minst 

hälften av styrelsemöten på ett räkenskapsår. 
 
§12 Fastställande av budget för året 2019 
 Budgeten lades fast, 176 000 i intäkter och 179 000 kostnader. 

 



 Protokoll 
  

    2019-02-25 

 

 

 

 
Sveriges MotorCyklister 
c/o Lundberg, Getostvägen 25, 811 38  SANDVIKEN 

E-post: smcgavleborg@gmail.com   Webb: www.svmc.se/gavleborg 

§13 Val av styrelseordförande, för en tid av ett år 
 Till ordförande valdes Mia ”Emo” Olsson. 
 
§14 Val av tre ordinarie ledamöter till styrelsen för en tid av två år, och fyllnadsval på en ledamot för 1 år. 
 Till ledamöter för två år valdes Mattias Lindström, Lennart Lindgren och Jesper Overeem.  

       Fyllnadsval 1 år Anders Andersson. 

 
§15 Val av tre suppleanter, för en tid av ett år 

Till suppleanter valdes Matti Hukari, Hans Norell och Bengt-Åke Lönn. 
 
§16 Val av två revisorer, för en tid av ett år 
 Till revisorer valdes Mikael Andersson och Chatrine Södergren 
 
§17 Val av valberedning bestående av två personer, för en tid av ett år. 
 Till valberedning valdes Tomas Bergström och Mats Nilsson. 
 
§18 Övriga frågor 

En farhåga lyftes av en medlem att motorcyklister kan få ”hamna i dålig dager” gällande 

miljökonsekvenser av nöjesåkning på motorcykel. 

Ordförande gav en kort förklaring av förläggning av grundkursen för 2019. 

Frågan om tid för motioner till riksårsmötet togs upp. En medlem har för avsikt att skriva en motion 

om var man geografiskt får ha sitt medlemskap. 

Var årsmötena hålls togs upp, då vi inte har mötet på klubbarna. Det varvas mellan Hälsingland och 

Gästrikland. 

 
§19 Mötets avslutande 
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Protokollförare Ordförande 

 

 

Susanne Östh Mia ”Emo” Olsson 

 

 

Justerare Justerare  

 

 

Jan Eklund Mats Nilsson 

 


