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SMC Jämtland Årsmöte 150920
Plats:  Lungre motorstadion
Tid:    14:00 – 15:10
 

§ Ärende Beskrivning

1. Mötets öppnande  Pär Nilsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av ordf. samt 
protokollförare för 
mötet

Ove Olofsson utses att leda årsmötet. Monika Olofsson 
sköter protokollet.

3. Val av 
justeringspersoner, 
tillika rösträknare, att 
jämte ordf. justera 
protokollet

Till justeringspersoner utses Kent Mårdbrink samt Hans 
Söderberg.

4. Fastställande av 
röstlängd

Enligt närvarolistan så har 14 medlemmar anmält närvaro vid
mötet och denna används som röstlängd.

5. Fråga om mötet blivit 
stadgeenligt utlyst

Samtliga medlemmar har fått kallelse via brev en månad före
mötet. Mötet beslutar godkänna denna.

6. Godkännande av 
dagordningen

Dagordningen är upprättad enligt stadgarna och godkänns av 
mötet.

7. Föredragning och 
godkännande av 
styrelsens förvaltnings-
berättelse för det gångna
verksamhetsåret

Berättelsen läggs med godkännande till handlingarna.

8. Föredragning av 
revisorernas berättelse

Revisorerna berättelse redovisas. Ett påpekande är att det står
ett felaktigt datum i revisionsberättelsen. Det ska vara 31 juli 
2015. Rekommendationen är att lämna ansvarsfrihet till 
styrelsen. Den läggs med godkännande till handlingarna.
 

9. Beslut om styrelsens 
ansvarsfrihet

Mötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag och 
beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret.
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10. Behandling av motioner 
från medlemmar och 
klubbar

En motion har inkommit. Det handlar om ändring av 
räkenskapsåret till kalenderår. Mötet beslutar att bifalla 
motionen med tillägget att det som en konsekvens av detta 
innebär att vi då också beslutar om att innevarande år blir ett 
förlängt verksamhetsår. Det blir då 1 augusti 2015 - 31 
december 2016.
Vi begär härmed från SMC-riks styrelse att SMC  Jämtlands 
stadgar ändras i enlighet med denna motion.

11. Fastställande av 
verksamhetsinriktning

Det av styrelsen lämnade förslaget presenteras och 
diskuteras. Årsmötet beslutar godkänna denna inriktning som
då i enlighet med ovanstående beslut gäller 1 augusti 2015 - 
31 december 2016.

12. Fastställande av budget Den av styrelsen föreslagna budgeten för verksamhetsåret 
redovisas av Pär Nilsson. Med anledning av det förlängda 
räkenskapsåret kan det bli ökade kostnader beroende på hur 
kommande beslut från riksstyrelsen blir. Detta får då 
hanteras av styrelsen. Mötet beslutade att bifalla 
budgetförslaget.

13. Val av ordförande till 
styrelsen

Valberedningens förslag Per (Pelle) Sandström. Mötet går på
valberedningens förslag och Per Sandström väljs till 
ordförande för 1 år och 6 månader.

14. Val av ledamöter till 
styrelsen

Enligt stadgeändring och det förlängda räkenskapsåret 
innebär det att fyllnadsval blir 1 år och 6 månader och omval 
och nyval blir 2 år och 6 månader.
Valberedningen har följande förslag:

 Sekreterare Monika Olofsson – Omval.
 Kassör Pär Nilsson – Fyllnadsval.
 Vice ordförande Tomas Engberg – Nyval.
 Ledamot Siw Kristiansson – Nyval.
 Ledamot Ove Olofsson – Fyllnadsval.

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

15. Val av två suppleanter 
till styrelsen

Valberedningens har följande förslag:
Till suppleanter för 1 år och 6 månader:

 Ulf Persson – Omval.
 Lena Kempe - Nyval. 

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.

16. Val av revisorer Till revisorer väljs enligt valberedningens förslag, Jill Lantz 
och Christer Johansson. Båda omval för 1 år och 6 månader.
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.17. Val av minst två 
ledamöter till 
valberedningen

Till valberedningen väljs Stig-Erik (Stickan) Eriksson för 1 
år och 6 månader.
Eftersom ingen fler kandidat finns att uppbringa beslutas att 
styrelsen får i uppdrag att under året försöka fylla den posten.

18. Övriga ärenden Till årets SMC:are utses Hog Valley MC för sitt engagemang
för att skapa gemenskap bland alla motorcyklister. Eftersom 
ingen representant var på plats så kommer Pär Nilsson att 
överlämna standar, blommor och diplom vid ett senare 
tillfälle.
En blomma överlämnades till avgående ordförande Pär 
Nilsson som vi även gratulerade till en plats i SMC riks 
styrelse.

19. Mötets avslutning Mötet avslutas.

 _____________________________                          _______________________________
Årsmötesordförande Ove Olofsson                              Sekreterare Monika Olofsson

______________________________ ______________________________
Justerare Kent Mårdbrink Justerare Hans Söderberg
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