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Protokoll fört vid SMC-Kronoberg Årsmöte 091004 
Plats: Hjorts Mc klubbstuga Hjortsberga. 

 
Närvarande: Se bilaga.  

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

närvarande välkomna. 
 
§ 2 Val av Mötesordförande samt sekreterare för mötet: Till ordförande för 

mötet väljes Magnus Johansson Rylow  till mötessekreterare väljes Kerstin 
Bengtsson  

  
§ 3 Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera 

protokollet: Valda blev Gunilla Helge o Tore Hansson. 
 
§ 4 Fastställande av röstlängd: Enligt lista är det 22 röstberättigade medlemmar 

närvarande denna lista fastställdes som röstlängd. (bilaga)  
     

§ 5  Mötets stadgeenliga utlysande: Medlemmarna anser att mötet blivit 
stadgeenligt utlyst, det har varit annonserat i Kronobajken som skickas till alla 
medlemmar. 

 
§ 6  Dagordningen: Godkännes. 
 
§ 7  Förvaltningsberättelse 2008-2009: Gås igenom och godkännes. Till nästa 

årsmöte ska också balansräkning finnas med 
 
§ 8  Revisionsberättelse: Revisor Bernt Gustavsson läser upp revisionsberättelsen 

och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.  
                   Revisionsberättelsen godkännes.  
 
§ 9  Ansvarsfrihet: Årsmötet beviljar styrelsen för SMC-Kronoberg ansvarsfrihet 

för den tid som revisionen omfattar. 
      
§ 10  Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av 

distriktsorganisationens medlemmar, klubbar samt förslag från styrelse 
eller riksorganisation: Några sådana finns inte. 

  
§ 11  Fastställande av verksamhetsinriktning 2009-2010: Det förslag till 

verksamhetsinriktning som presenteras godkännes av årsmötet. (bilaga) 
 

§ 12  Budget: SMC Kronoberg räknar med en liten medlemsökning och budgeterar 
ett plusresultat på 6500 kr Det framlagda förslaget till budget fastställdes av 
årsmötet.      
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§ 13  Val av Ordförande:      
  Björn Jakobsson      (nyval)  ett år 

  
§ 14  Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen:   
 a Kassör: Tommy Johansson    (fyllnadsval) ett år 
 b Sekr: Per Ottosson       (nyval)  två år  
         Övriga styrelseledamöter: 
 c Kaj Viljakainen      (omval)  två år 
   d Pia Viljakainen      ( fyllnadsval) ett år 
 e Gunilla Helge      (nyval)  två år 
  (kvar i styrelsen från 08-09 Knut Rasmusson)  
   
§ 15  Suppleanter: Annica Helge och Heike Fürst ett år  
  
§ 16  Val av två revisorer och en revisorsuppleant: ett år 
  Kerstin Bengtsson          (omval)   
  Göran Andersson          ( nyval)   
  Supplant: Bernt Gustavsson     (nyval)   
  
§ 17  Val av valberedning:   ett år 
  Arne Enoksson 
  Kent Göransson  
  Leif Eriksson 
  Sammankallande Arne Enoksson 
 
§ 18  Övriga ärenden: Eva-Mari Rasmusson som avgår ur styrelsen avtackas med ett 

presentkort. 
 
§ 19  Mötet avslutas: Ordf. tackade och avslutade mötet, därefter bjöds på 

smörgåstårta. 
        
 
  Justeras        
 
          …..……………………………..                                      
           ordf. Magnus Johansson Rylow 
 
 
  Justeras    Justeras 
 
               ……………………………….            .………………………….. 
  Gunilla Helge   Tore Hansson 
 


