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Protokoll fört vid SMC-Kronoberg Årsmöte 20071007 
    

Plats: Hjorts Mc klubbstuga Hjortsberga.Plats: Hjorts Mc klubbstuga Hjortsberga.Plats: Hjorts Mc klubbstuga Hjortsberga.Plats: Hjorts Mc klubbstuga Hjortsberga.    
    
Närvarande:    Enl. bifogad lista 
Övriga bilagor: Budget och Verksamhetsplan 

      
§ 1    Mötet öppnas: Mötet öppnas: Mötet öppnas: Mötet öppnas: Ordf. Roger Hultenius öppnar årsmötet och hälsar de 

närvarande välkomna.    
    
§ 2    Val av ordförande för mötet: Val av ordförande för mötet: Val av ordförande för mötet: Val av ordförande för mötet: Till ordförande    för årsmötet valdes Magnus 

Johansson Rylow. 
 
§ 3  Tyst stund: Tyst stund: Tyst stund: Tyst stund: En tyst stund hölls till minne av Stefan Nordh. 
    
§ 4    Val av sekreterare för mötet:Val av sekreterare för mötet:Val av sekreterare för mötet:Val av sekreterare för mötet: Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Helge.

        
§ 5    Val av tvVal av tvVal av tvVal av två justeringspersonerå justeringspersonerå justeringspersonerå justeringspersoner: : : : Eva och LarsInge Johanneson.    
    
§ 6    Fastställande av röstlängd: Fastställande av röstlängd: Fastställande av röstlängd: Fastställande av röstlängd: Enligt namnlista är det    10 st !!!. röstberättigade 

medlemmar närvarande på årsmötet denna namnlista fastställs som 
röstlängd.                  

§ 7    Mötets stadgeenliga utlysanMötets stadgeenliga utlysanMötets stadgeenliga utlysanMötets stadgeenliga utlysande: de: de: de: Medlemmarna ansåg att mötet blivit 
stadgeenligt utlyst, alla medlemmar har fått kallelse genom tidningen MC-
Folket. Mötet ansåg dock att årsmötet kunde ha utlysts även i Kronobajken, 
vilken kommer att åtgärdas till nästa år -08.  

 
§ 8     Dagordningen: Dagordningen: Dagordningen: Dagordningen: Den framlagda dagordningen lästes igenom och godkändes.  
    
§ 9    Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse: Gunilla Helge läste igenom verksamhetsberättelsen 

och den godkändes, med ändring till 9 klubbar i länet istället för 8. 
 
§ 10     Revisorernas berättelse: Revisorernas berättelse: Revisorernas berättelse: Revisorernas berättelse: Föredras av revisor Bernt Gustavsson. 

Revisionsberättelsen godkännes.            
        Kassören var ej närvarande så mötet gick igenom resultatrapporten. 

Kronobajken har gått med plus i år på grund av att föreningsservice har 
glömt att skicka räkningen för tryckningen. De meddelade att deras 
räkenskapsår avslutats så summan är preskriberad.    

    
§ 11        Ansvarsfrihet: Ansvarsfrihet: Ansvarsfrihet: Ansvarsfrihet: Årsmötet    beviljar styrelsen för SMC-Kronoberg ansvarsfrihet 

för den tid som revisionen omfattar. 
           
§ 12     Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av distriktets Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av distriktets Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av distriktets Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av distriktets 

medmedmedmedlemmar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen: lemmar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen: lemmar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen: lemmar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen: Då    inga 
sådana finns lämnas denna punkt.         
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§ 13     Verksamhetsplan: Verksamhetsplan: Verksamhetsplan: Verksamhetsplan: Förslag till verksamhetsplan 2007-2008 presenteras. 
Roger Hultenius läser upp denna, förslag inkom som styrelsen får ta 
ställning till, bla. en kortege någon gång under året. Och att ut och köra med 
en politiker eller med någon från TV så de får känna på att det inte är så 
farligt att åka motorcykel. Den framlagda verksamhetsplanen godkändes 
med dessa tillägg.    

 
§ 14     BuBuBuBudget: dget: dget: dget: Det framlagda    budgetförslaget gicks igenom och godkändes. 
    
§ 15         Val av OrdförandeVal av OrdförandeVal av OrdförandeVal av Ordförande::::            
         Roger Hultenius     1 år omval            
    
§ 16        Val av övriga ordinarie styrelseledamöter:Val av övriga ordinarie styrelseledamöter:Val av övriga ordinarie styrelseledamöter:Val av övriga ordinarie styrelseledamöter:                

a) Sekreterare:Sekreterare:Sekreterare:Sekreterare: Vakant   2 år 
b) Kassör:Kassör:Kassör:Kassör: Anders Hovenius  2 år nyval 
c) LedamotLedamotLedamotLedamot Björn Jacobsson.  1 år fyllnadsval 
d) LedamotLedamotLedamotLedamot Pia Viljakainen  2 år nyval  
e) LedamotLedamotLedamotLedamot Kaj Viljakainen      2 år nyval     

 
§ 17    Val av styrelsesuppleanterVal av styrelsesuppleanterVal av styrelsesuppleanterVal av styrelsesuppleanter::::        1 år    
  Monika Wiklund 
    
§    18        Val av två revisorer och en revisorsuppleant:Val av två revisorer och en revisorsuppleant:Val av två revisorer och en revisorsuppleant:Val av två revisorer och en revisorsuppleant:            
        Till revisorer valdes:Till revisorer valdes:Till revisorer valdes:Till revisorer valdes:            1 år    
        Bernt Gustavsson   omval 

 Kerstin Bengtsson   omval 
 
                     Till revisorsuppleant valdesTill revisorsuppleant valdesTill revisorsuppleant valdesTill revisorsuppleant valdes:::: 
                      Göran Andersson                                                                                                                                                                1 år 
    
§    19                                                Val av valberedning:Val av valberedning:Val av valberedning:Val av valberedning:            1 år 
                     Arne Enocson Alvesta  omval  
                     Leif Eriksson  Alvesta   nyval 
           
§ 20                                             Övriga ärenden:  Övriga ärenden:  Övriga ärenden:  Övriga ärenden: Avtackning, avgående ledamöter och suppleanter från 

styrelsen och valberedningen. Styrelsen: Gunilla Helge, Björn Thaung, Jon 
Wegendal, Annelie Liljegren, Tomas Walfridsson, Jörgen Eek,
    valberedningen: Katarina Thaung, Kent Rudolfsson och Annika Helge. 

                                                                        
§ 21     Avslutning: Avslutning: Avslutning: Avslutning: Magnus Johansson Rylow tackar och avslutar mötet.        
    
     Vid protokollet Gunilla Helge 
Justeras   Justeras 
 
 
Eva Johannesson  LarsInge Johannesson    


