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SMC Jämtland Årsmöte 190223 

Plats:  Harley House 

Tid:    14:00 – 15:00 

      

 

§ Ärende Beskrivning 

 

1. Mötets öppnande Ordförande Tomas Engberg öppnar mötet och hälsar alla 

välkomna. 

2. Val av ordf. samt 

protokollförare för 

mötet 

Mats Edin utses att leda årsmötet. Monika Olofsson sköter 

protokollet. 

 

3. 

 

Val av 

justeringspersoner, 

tillika rösträknare, att 

jämte ordf. justera 

protokollet 

Till justeringspersoner utses Elnar Gladh och Ulf Dahlberg. 

4. 

 

Fastställande av 

röstlängd 
Enligt närvarolistan så har 16 medlemmar anmält närvaro vid 

mötet och denna används som röstlängd. 

 

5. 

 

Fråga om mötet blivit 

stadgeenligt utlyst 
Samtliga medlemmar har fått kallelse via tidningen MC-

folket nr 2 2019, mail till alla medlemmar i god tid före 

mötet, samt påminnelse på hemsidan och facebook. 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. Den läggs med 

godkännande till handlingarna. 

  

9. 

 

Beslut om styrelsens 

ansvarsfrihet 
Mötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja 

styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

10. 

 

Behandling av motioner 

från medlemmar och 

klubbar 

Inga motioner har inkommit. 
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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 januari 2019 - 

31 december 2019. 

 

12. 

 

Fastställande av budget Den av styrelsen föreslagna budgeten för verksamhetsåret 

redovisas av Pär Nilsson. Mötet beslutade att bifalla 

budgetförslaget. 

 

13. 

 

Val av ordförande till 

styrelsen 
Valberedningens förslag Tomas Engberg. Mötet går på 

valberedningens förslag och Tomas Engberg väljs till 

ordförande för 1 år. 

 

14. 

 

Val av ledamöter till 

styrelsen 
Valberedningen har följande förslag: 

 Sekreterare Monika Olofsson – Omval 2 år. 

 Vice ordförande Stig Stickan Eriksson – Omval 2 år. 

 Ledamot Siw Kristiansen – Omval 2 år. 

 

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.  

 

15. 

 

Val av två suppleanter 

till styrelsen 
Valberedningens har följande förslag: 

Till suppleanter för 1 år: 

 Ola Sjödin-Wahlström – Omval 1 år. 

 Dennis Jonsson – Omval 1 år.  

 

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

 

16. Val av revisorer Till revisorer väljs enligt valberedningens förslag, Gill Lantz 

– Omval 1 år och Peter Ekholm – Omval 1 år. 

 

17. Val av minst två 

ledamöter till 

valberedningen 

Till valberedningen väljs Anders Rydberg (sammankallande) 

och Elisabeth Lisa Green.  

19. Övriga ärenden Till årets SMC:are utses Eva Göransson för sitt fantastiska 

engagemang och arbete i att skapa gruppen Skoj på hoj i 

Sveg. Hon har lyckats öka intresset och gemenskapen för 

motorcyklister i Härjedalen. Diplom och blomstercheck 

kommer att överlämnas vid ett senare tillfälle. 

Revisor Peter Ekholm uppvaktades med blommor och 

presentkort. 

 

20. Mötets avslutning Mötet avslutas med fika. 
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 _____________________________                          _______________________________ 

Årsmötesordförande Mats Edin                                   Sekreterare Monika Olofsson 

 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Justerare Elnar Gladh   Justerare Ulf Dahlberg 

 

 

 

Bilagor: 

Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 

Bilaga 2: Verksamhetsinriktning 

Bilaga 3: Revisionsberättelse  

Bilaga 4: Budgetförslag   

Verksamhetsberättelse%20180101-181231.pdf
Verksamhetsinriktning%20190101-191231.pdf
Revision%202018.pdf
Budget_2019.pdf

