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Protokoll fört vid SMC-Kronoberg:s Årsmöte 081005
Plats: Hjorts Mc klubbstuga Hjortsberga.

Närvarande: Se bilaga.

§ 1 Mötets öppnande: Ordf. Roger Hultenius öppnade mötet och hälsade närvarande
välkomna.

§ 2 Val av Mötesordförande: Till ordförande för mötet väljes Magnus Johansson Rylow.

§ 3 Val av mötessekreterare: Till sekreterare för mötet väljes  Kerstin Bengtsson.

§ 4 Val av två st justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera
mötesprotokollet: Valda blev Annika Helge och Göran Andersson.

§ 5 Fastställande av röstlängd: Enligt lista är det 17 st röstberättigade medlemmar
närvarande denna lista fastställdes som röstlängd.

§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande: Medlemmarna anser att mötet blivit
stadgeenligt utlyst.

§ 7 Dagordningen: Genomgås och godkännes.

§ 8 Förvaltningsberättelse 2007-2008: Genomgås och godkännes.

§ 9 Revisionsberättelse: Revisor Bernt Gustavsson läser upp revisionsberättelsen
och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
Revisionsberättelsen godkännes.

§ 9 b Förvaltningsberättelsen på hemsidan: Beslut att lägga ut förvaltningsber. på
hemsidan, undantaget är den ekonomiska berättelsen om någon har frågor ang.
ekonomin fåt de inkomma till styrelsen med dessa.

§ 10 Ansvarsfrihet: Årsmötet beviljar styrelsen för SMC-Kronoberg ansvarsfrihet
för den tid som revisionen omfattar.

§ 11 Ärenden som stadgeenligt framlagts: Ändring av stadgar, förändringen är att
namnet ändras från län till distrikt.

§ 12 Verksamhetsplan 2008-2009: Det förslag till verksamhetsinriktning som
presenteras godkännes av årsmötet.
Önskemål som diskuterades, flera avrostningstillfällen.
Utbildning i hjärt lungräddning. Roger Hultenius tar upp frågan med Röda
Korset.
Besiktningen speciellt för hojar en lördag, denna verksamhet har bilprovningen
lagt ner.
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§ 13 Budget: Det framlagda förslaget till budget fastställdes av årsmötet.

§ 14 Val av Ordförande: ett år
Roger Hultenius omval

§ 15 Val av övriga ordinarie  ledamöter i styrelsen: två år
Eva-Marie Rasmusson nyval
Kaj Rasmusson nyval

§ 16 Val av styrelsesuppleanter:
Alla poster är vakanta.

§ 17 Val av två revisorer och en revisorsuppleant: ett år
Bernt Gustavsson omval
Kerstin Bengtsson omval
Suppleant: Göran Andersson

§ 18 Val av valberedning: ett år
Arne Enoksson omval
Leif Eriksson omval

§ 19 Övriga ärenden:
En fråga hur många instruktörer finns i distriktet? Svar: för närvarande fem.
Avrostningen på Uråsa kommer att vara kvar men i Blekingedistriktets regi.
Då inga fler frågor fanns avtackades de som lämnar styrelsen.
Kassör: Anders Hovelius
Ledamot: Pia Viljakainen
Ledamot: Tore Hansson
Suppleant: Monica Wiklund

§ 20 Mötets avslutande: Ordf. tackade och avslutar mötet, därefter bjöds på
smörgåstårta.

                                           Vid protokollet

                                           ..........................................
                                           Kerstin Bengtsson

       Justeras                                                                       Justeras

       .............................                                                       .....................................
       Annika Helge                                                              Göran Andersson


