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1. Mötet öppnas av Nuvarande Ordförande Staffan Larsson 

 

2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet 

 Staffan Larsson valdes enhälligt till mötets ordförande.  

Sittande vice sekreterare Anna Eek valdes att föra kvällens protokoll 

 

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden 

justera mötets protokoll  

Valdes Inge Andersson och Jan Karlsson 

 

4. Fastställande av röstlängd  

 26 st röstberättigade medlemmar samt 13 st som glömt sina SMC–medlemskort. 

 

5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst  

Kallelsen i McFolket nr 7, Godkännes utan kommentarer 

 

6. Godkännande av dagordningen 

Godkännes utan kommentarer 

 

7. Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse för 

det gångna verksamhetsåret  

Ordförande Staffan gick igenom styrelsens förvaltningsberättelse. 

 

Frågor om avsaknad av information i McFolket samt önskemål om att protokollen 

kommer upp snabbare på hemsidan diskuterades. Styrelsen tar emot kritik 

gällande detta och ska under kommande verksamhetsår arbeta för att detta ska 

fungera bättre. 

 

Förvaltningsberättelse godkännes. 

 

8. Föredragning av revisorernas berättelse  

Godkännes utan kommentarer 

 

Datum: 2012-10-20 

Tid: 17:00 

Plats Vätterbygdens 

MCK 



9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet  

Godkännes utan kommentarer 

 

10. Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av 

distriktsorganisationens medlemmar, klubbar samt förslag från styrelsen 

eller riksorganisationen  

Inga motioner har inkommit 

 

11. Verksamhetsinriktning 

Ordförande Staffan gick igenom Verksamhetsinriktning för kommande 

verksamhetsår 

 

Frågor kring Elmia och vårt medverkande diskuterades och styrelsen får i uppdrag 

att arbeta vidare med de förslag på samarbete med närliggande distrikt. 

Vidare ska även möjligheten till mättal på antal nya medlemmar som tillkommer 

direkt eller indirekt på Elmia mässan ses över till mässan 2013. 

 

Beslut om att medverka på mässan 2013 togs. 

 

12. Fast ställande av budget  

Godkännes utan kommentarer  

 

13. Val av ordförande för ett år 

Till ordförande i styrelsen SMC Jönköpings Län valdes Joakim  Eek . 

 

14. Val av ordinarie ledamöter till styrelsen  

 

a) Fyllnadsval av ledarmot för en tid av ett år  

Valdes Jan Karlsson (nyval) 

 

b) Fyllnadsval av sekreterare för en tid av ett år 

Valdes Anna Eek 

 

c) Kassör för en tid av två år  

Valdes Johan Westerberg (nyval)  

 

d) Vice sekreterare för en tid av två år 

Valdes Jonas Torstensson 

 

e) Ledamot för en tid av två år 

Valdes Styrbjörn Lüning 

 

15. Val av minst 2 suppleanter till styrelsen 

Valdes Gabriel Blomberg och Stefan Wiktorsson 

  

16. Val av två revisorer  

Omvaldes Martin Ekström och Håkan Eriksson. 

 



 
17. Val av två ledamöter till valberedningen  

Omval Inge Svensson och Nyval Pamela Larsson 

  
18. Övriga ärenden. Inga för distriktsorganisationen bindande beslut kan 

fattas under denna punkt. 

Inga övriga frågor 

 

19.  Mötet avslutande 

 

 

___________________    

Anna Eek, mötets sekreterare 

 

 

      

  

__________________ 

    Jan Karlsson, justerare och rösträknare 

 

 


