
PROTOKOLL 
Årsmöte SMC Kronoberg  171029 

 

1. Mötets Öppnande. Björn Jacobsson hälsade alla hjärtligt välkomna 

och öppnade mötet. 

2. Val av mötesordförande. Björn Jacobsson. 

3. Val av mötessekreterare. Gunilla Helge. 

4. Val av 2 justeringspersoner tillika rösträknare att jämte ordförande 

justera mötets protokoll. Leif Eriksson, Berit Gillberg. 

5. Fastställande av röstlängd. 11 st kom på mötet. 

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. Det har det blivit. 

7. Godkännande av dagordningen. Dagordningen lästes igenom och 

godkändes. 

8. Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelse 2016-

2017. 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 styrelsen får 

ansvarsfrihet. 

11. Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av distriktets 

medlemmar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen. 

A) Nya stadgar.  Riks har skrivit om och moderniserat stadgarna, de 

är fortfarande samma men moderniserade. 

B) Byte av räkenskapsår. SMC Riks har beslutat på 2 årsmöten att 

räkenskapsåret ska ändras. Då måste vi också följa med och göra 

samma som dem. Björns förslag är att vi tar årsmöte i oktober 2018 

och sen ett extra årsmöte våren 2019. Mötet godkände detta. 

12. Fastställande av verksamhetsplan för 2017-2018. 

Verksamhetsplanen lästes igenom och godkändes. 

13. Fastställande av budget för 2017-2018. Budgeten lästes igenom och 

godkändes. 

14. Val av Ordförande. Björn Jacobsson. 



15. a.Val av Sekreterare och vice ordförande. Gunilla Helge som 

sekreterare. 

b. Val av styrelseledamöter. Hasse Winberg och Majvor Löfgren blir omvalda. 

Carlos Moreno och Kaj Viljakainen på fyllnadsval. ledamöter. 

16. Val av styrelsesuppleanter. Jan Karlsson. 

17. Val av revisorer och revisorssuppleant. Revisorer valdes Kerstin 

Bengtsson och Göran Andersson. Revisorssuppleant Roger Hultenius. 

18. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen. Inga 

föreslagna namn så posten blir vakant. 

19. Övriga ärenden. Ordförande informerande om Kassörens avhopp. Det 

informerades även att om ingen kassör hittas kommer ev tjänsten att 

köpas in. 

20. Mötets avslutande. Björn Tackade för visat intresse och avslutade 

mötet. Efter mötet åt vi smörgåstårta. 

 

 

 

 

Leif Eriksson    Berit Gillberg 


