
Protokoll 

Årsmöte SMC Kronoberg 200405 
 

 

1. Mötets Öppnande. 

Mötet öppnas av Björn. 

2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare. 

Mötesordförande Björn Jacobsson Sekreterare Johanna Johnsson 

3. Val av 2st justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera 

mötets protokoll. 

Petter Hammarbäck och Hans Vinberg 

4. Fastställande av röstlängd. 

17st varav 5 i styrelsen 

5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Gått ut i mc folket med ett tryckfel som sedan har blivit korrigerat och på Facebook. 

Anser stadgeenligt utlyst 

6. Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkännes. 

7. Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelse 2019-2020 

Antalet medlemmar är lite färre ca 50 st. 

Kurser har vi inte haft några då vi saknar folk och plats.  

Kronobajken gjordes i mellan variant och gavs bara ut vid evenemang. Kritik kom 

och vi gjorde en större. 

8. Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om 

disposition av över- eller underskott i enlighet med balansräkningen 

103123kr pengar som kommer in via medlemsavgifter. 

Utgifter har blivit lite genom at renovera lokalen, utbildningar och årsmöte. 

Idag är eget kapital 89776,52 kr. 

Balansräkningen godkännes. 

9. Föredragande och godkännande av revisorernas berättelse. 

Ingen av revisorerna är inte på plats.  

Beviljas av revisorerna 

10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet. 

Styrelsen får ansvarsfrihet 

11. Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktets medlemmar och 

klubbar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen. 

Inget inkommit 



12. Fastställande av verksamhetsplan för 2020. 

Vår plan kommer troligen att ändras lite pga. rådande situation med dagsläget 

gällande Corvid-19. 

Tanken är ju ändå att vi skall försöka synas och få in fler till styrelsen. Styrelsen är 

full men vi behöver ha in fler. Riksårsmötet blev inställt och kommer troligen vara 

vid Riksträffen. 

Hålla koll på hemsida och Facebook för att få aktuell info om evenemang. 

Verksamhetsplan godkännes. 

13. Fastställande av budget för 2020. (se Bilaga 2) 

          Budget godkännes. 

14. Val av ordförande till styrelsen för ett år. 

Björn Jacobsson väljes på ett år 

15. Val av ledamöter till styrelsen enligt § 7.1 (se Bilaga 1) 

Kassör- Carlos Moreno förlängs till 2 år 

Vice sekreterare- Majvor Löfgren Omval 

Ledamot- Petter Hammarbäck Nyval 

Sekreterare- Gunilla Helge omval på 1 år 

16. Val av eventuella suppleanter till styrelsen i enlighet med § 7.1 (se Bilaga 1) 

Peter Görtz och Jan Karlsson väljes  

17. Val av två revisorer och eventuell revisorssuppleant. 

Göran Andersson och Roger Hultenius väljes 

18. Val av minst två ledamöter till valberedningen och sammankallande för 

valberedningen, i enlighet med §6. 

Lämnas vakant. 

19. Övriga ärenden. 

Sopbilarna är ute nu och sopar men inte helt klart än. 

20. Mötets avslutande. 

Mötet avslutas av ordförande. 

 


