
PROTOKOLL. 
Årsmöte  SMC Kronoberg  121007

§1. Mötets Öppnande. Björn öppnar mötet.

§2. Val av mötesordförande. HansDavidsson föreslogs och valdes

§3. Val av mötessekreterare. Sittande föreslogs och valdes.

§4. Val av 2st justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande 
justera mötets protokoll. Anneli Liljegren och Thore Hansson.

§5. Fastställande av röstlängd. 25 medlemmar närvarande.

§6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. Utlyst på Hemsidan i 
  kronobajken, 

smckalendern                      samt på Räppe, 
Godkändes.

§7. Godkännande av dagordningen. Paragraf 17 ändras till ledarmot ist 
för       vice ordförande.

§8. Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelse 2011-
2012.      Godkändes.

§9. Föredragande och godkännande av revisorernas berättelse. 
Upplästes        av Göran Andersson och 
godkändes.

§10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.  Ansvarsfrihet för styrelsen 
              godkändes.

§11. Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av distriktets 
medlemmar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen. 

              Inga inkommna skrivelser.

§12. Fastställande av verksamhetsplan för 2012-2013.  Godkändes.

§13. Frågan om hur mycket körningar etc. SMC ska ordna med för att 
inte konkurrera med klubbar.  

Tommy berättar lite ang smc kronobergs planer för körningar 
nästa år. Åsikten är att smc kan utöka med en runda per år.

§14. Räppes framtid? Mötets åsikt är att avsluta kontraktet på Räppe och 
 istället verka där mc folk samlas naturligt.

§15. Fastställande av budget för 2012-2013. 
Upplästes av Tommy och Godkändes



§16. Val av ordförande. Björn Jacobsson valdes

§17. Val av vice ordförande. Tommy Johansson Valdes jarkko Inki 
valdes             Hans WinBerg valdes

§18. Val av styrelsesuppleanter. Kaj Viljakainen, Gunilla Helge, 
Elisabet Johansson, Roland Magnil. 

Valdes

§19. Val av revisorer och revisorssuppleant. Kerstin Bengtsson Göran 
Andersson valdes. Suppleant Bernt gustavsson 

valdes

§20. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen. Kent 
Göransson(sammankallande) Raul Nyman Peter Honkamäki Valdes

§21. Övrigt. En android app för viltskador presenterades. Smc appen 
  presenterades kort. Björn berättar lite om ”Region Sydost” 
  samarbetet. Vägspanaren pratar lite om ”snok” lagningar och 
  att det skall vara sopat senast 48 h efter lagning samt skyltat, 
  Kontakta vägverket om så inte är fallet. Knut Rasmusson och
  Alf Lind skall avtackas vid senare tillfälle.

§22. Mötets avslutande.  Mötet avslutas 

Just Just


