
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpings läns årsmöte den 22 oktober 2016 på 
Nässjö MCC klubbstuga, Stensjön.   
 
 
 
Datum Lördagen den 22 oktober 2016 
 
Plats: NMCC, Stensjön 
 
Tid: Kl 16.00-18.00 
 
Närvarande 34 röstberättigade medlemmar  
 
 
 
 
§ 1 Öppnande Ordförande Pernilla Freij hälsade välkommen till årsmötet    

§ 2 Ordf och sekr 
för årsmötet 

Beslutades  
Att till ordförande för årsmötet välja Pernilla Freij 
Att till sekreterare för årsmötet välja Joakim Eek 

§ 3 Justerare / 
rösträknare 

Beslutades 
Att välja Anna Eek och Mikael Hultberg till justerare och rösträknare.  

§ 4 Röstlängd Beslutades 
Att fastställa röstlängden 34 röstberättigade medlemmar enligt 
bifogad lista.  
 

§ 5 Godkännande 
av kallelse 

Enligt § 4.3 skall kallelse göras till alla medlemmar senast 4 veckor 
före årsmöte. Kallelse har skickats via mail. Därutöver har kallelse 
skickats till samtliga klubbar. 
 
Beslutades 
Att godkänna kallelse till årsmötet  

§ 6 Dagordning Beslutades  
Att fastställa dagordningen enligt förelagt förslag. 

§ 7 Verksamhets-
berättelse 

Verksamhetsberättelsen för 2015/16 presenterades och gicks genom. 
Några uppgifter behöver justeras.  
 
Beslutades 
Att godkänna verksamhetsberättelsen, med nämnda justeringar och 
lägga denna till handlingarna 

§ 8 Resultat och 
balansräkning 

Resultat och balansräkning presenterades. 
 



Beslutades 
Att godkänna resultat och balansräkning och lägga denna till 
handlingarna 
Samt att fastställa årets resultat till 26210,73 kr.  

§ 9 Revisorernas 
berättelse 

Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna  
 
Revisorerna föreslår att styrelse och dess kassör beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret. 

§ 10 Ansvarsfrihet Beslutades 
 
Att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen och dess 
kassör ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 11 Förslag till nya 
Distrikts-
stadgar 

Vice ordförande läser upp förslag till nya stadgar. 
 
Årsmötet beslutar att följa styrelsens förslag till nya stadgar.   

§ 12 Motioner Det föreligger inga motioner till årsmötet 

§ 13 Verksamhets-
plan 2017 

Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning presenterades 
 
Beslutades 
Att anta styrelsens förslag till verksamhetsplanen för 2017.  

§ 14 Budget 2017 Styrelsens förslag till budget presenterades  
 
Beslutades 
Att anta styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2017 
Att bevilja styrelsen mandat att använda de överskjutande 26000sek 
om kostnaderna skjuter i höjden pga förlängt räkenskapsåret. 

§ 15 Fastställande av 
ledamöter och 
suppleanter 

Årsmötet beviljar. 

§ 16 Ordförande för 
2017 

Beslutades 
Att enhälligt välja Pernilla Freij till ordförande för ett år, 2017 

§ 17 Övriga 
ledamöter 

Beslutades 
Att välja följande till ledamöter för två år, 2017-2018 
Johan Westerberg, Habo – 2 år 
Joakim Eek, Tenhult – 2 år 
Mikael Hultberg, Jönköping – 2 år 
Lars Friman, Nässjö – 2 år 
Leif Rogö, Jönköping – 2 år 
 
Johan Olofsson Nässjö – 1 år 

§ 18 Suppleanter   

§ 19 Val av 
funktionärer för 
1 år 

Vice ordf. Tommy Bernevång Forsberg 
Kassör Johan Westerberg 
Sekreterare Joakim Eek 
V. Sekr Mikael Hultberg 

§ 20 Revisorer Beslutades 



Att till revisorer välja Martin Ekström och Håkan Eriksson, omval.  

§ 21 Valberedning Beslutades  
Att välja Anna Eek, Tenhult och Gunnar Carlsson, Nässjö till 
valberedare inför nästa ordinarie årsmöte med Anna Eek som 
sammankallande  

§ 22 Övriga ärenden Till klubbkonferensen kan vi höra om intresse finns för att samordna 
en gemensam resa till SMC-kurser. 
MC—Folket skall vara mycket mer klubborienterad. Mer 
klubbreportage önskas. Det är en medlemstidning! 

§ 23 Avslutning  Ordförande tacka för bra deltagande i årsmötet och förklarade 
årsmötesförhandlingarna för avslutade.  
 
Stort tack riktas till NMCC för att de ställt upp och upplåtit sina lokaler 
till SMCs årsmöte.  
 
Efter årsmötet inbjöds alla deltagare till att vara med i NMCCs 
oktoberfest 

 
 
Dag som ovan 
 
 
 
 
 
Joakim Eek    Pernilla Freij 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
 
 
Anna Eek    Mikael Hultberg 
Justerare      Justerare  
 


