
Årsmöte  SMC Kronoberg  141005 
 

Protokoll 
 
 
§1. Mötets Öppnande. Björn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

§2. Val av mötesordförande. Björn Jacobsson. 
 

§3. Val av mötessekreterare. Gunilla Helge. 
 

§4. Val av 2st justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande 

justera mötets protokoll. Kaj Viljakainen och Lars Jönsson. 
 

§5. Fastställande av röstlängd. 27 st röstberättigande på mötet. 
 

§6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. Mötet har annonserats ut i 

Både Kronobajken, hemsidan och Mc-Folket. 
 

§7. Godkännande av dagordningen. Dagordningen lästes igenom och 

godkändes med två justeringar: Paragraf 15 är inte fyllnadsval och paragraf 

17 ska vara minst 2 suppleanter. 
 

§8. Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelse 2013-2014. 

Verksamhetsberättelsen lästes igenom och godkändes. 
 

§9. Föredragande och godkännande av revisorernas berättelse. 

Revisionsberättelsen lästes igenom och godkändes. 
 

§10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet. Mötet beslöt att ge styrelsen 

ansvarsfrihet. 
 

§11. Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av distriktets 

medlemmar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen. Inga 

ärenden eller förslag har inkommit. 

  

§12. Fastställande av verksamhetsplan för 2014-2015. Verksamhetsplanen 

lästes igenom och godkändes. 
 

§13. Fastställande av budget för 2014-2015. Budgeten lästes igenom och 

godkändes. 
 

§14. Val av ordförande på 1 år. Björn Jacobsson. 
 

§15. Val av kassör på 2 år. Roger Hultenius. 
 

§16. Val av 2 ledamöter på 2 år. Fredrik Bergman och Roland Magnil. 



 

§17. Val av minst 2 styrelsesuppleanter på 1 år. Dennis Nilsson, Kirsti 

Wennerholm, Ian Wennerholm. 
 

§18. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant på 1år. Göran Andersson och 

Kerstin Bengtsson, Bernt Gustavsson. 
 

§19. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen. Kent 

Göransson och Raul Nyman. 
 

§20. Övrigt. Björn informerade om att Årsmötena kanske kommer att flyttas 

till på våren eller sommaren för att brytdatumet ska bli vid årsslutet i stället 

för mitt i sommaren. Det ska till ett årsmöte till innan det är bestämt. 

2016 är det syds tur att ha Riksårsmöte och vi har börjat undersöka om 

Glasbrukshotellet i Kosta kan ta hand om oss. De måste kunna ta emot 150 

personer både att sova över och ha själva mötet. 
 

§21. Mötets avslutande. Björn Tackade för visat intresse och avslutade 

mötet. 

 

Björn Jacobsson 

 

 

 

 

 

Kaj Viljakainen    Lars Jönsson 


