
Årsmöte SMC Norrbotten 
2012-09-15 MMCK klubblokal Gällivare 
 

§1Mötets öppnande 
Ordförande Jaska Tamminen öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

§2 Val av årsmötesordförande.  
Till mötesordförande valdes Marika Hennix. 

 

§3 Val av årsmötessekreterare. 

Till årsmötessekreterare valdes Stefan Hult. 

 

§4 Val av protokollsjusterare tillika rösträknare 
Till justerare tillika rösträknare valdes Leif Näckholm och Eje Forsmark. 

 

§5 Fastställande av röstlängd.  
Röstlängden fastställdes till 8 röstberättigade.  

 

§6 Årsmötets stadgeenliga utlysning 
Kallelsen till årsmötet är utlyst dels på SMC Norrbottens hemsida dels på 

facebook. Tyvärr kom det inte med i tidningen MC Folket. 

Årsmötet godkände detta.  

 

§7 Godkännande av dagordningen 

Mötet godkände den föreslagna dagordningen.  

 

§8 Föredragning av förvaltningsberättelsen för det gångna verksamhetsåret.  

Stefan Hult var föredragande av styrelsens förvaltningsberättelse. Årsmötet 

godkände att den lades till handlingarna med ett påpekande: Den så kallade 

avrostningen i Heden flyttades fram en vecka på grund av det dåliga vädret till 

den 13 maj. 

 

§9 Föredragning av revisionsberättelsen 

Kassören Kenneth Viklund föredrog revisionsberättelsen p.g.a. ordinarie 

revisorns frånvaro. Årsmötet godkände att den lades till handlingarna. 

 

§10 Beslut angående styrelsens ansvarfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

 



§11 Behandling av inkomna motioner från medlemmar, klubbar, styrelsen 

eller riksorganisationen. 

Inga motioner fanns att behandla 

 

§12 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande 

verksamhetsåret.  
Stefan Hult var föredragande av styrelsens verksamhetsplan. Tillägg: Knix i 

Piteå kan bli aktuellt i framtiden. Gruskurs i samarbete med Västerbotten 

kommer att planeras. Årsmötet godkände verksamhetsplanen. 

 

§13 Fastställande av budget för verksamhetsåret 2012 - 2013. 

Kassör Kenneth Viklund var föredragande och budgeten fastställdes enligt 

förslag. 

 

§14 Val av distriktsordförande för en tid av 1 år.  
Kent Eriksson, Piteå valdes enhälligt till ordförande. 

 

§15 Val av kassör för en tid av 2 år. 
Till kassör omvaldes Kenneth Viklund. 

 

§16 Val av sekreterare för en tid av 1 år.  
Till sekreterare valdes Carina Fahlén Morin. 

  

§17 Val av 1 ledamot för en tid av 2 år.  
Till ledamot valdes Eje Forsmark. 

  

§18 Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år.  

Björn Johansson samt Leif Näckholm valdes till suppleanter. 

  

§19 Val av 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant för en tid av 1 år. 

Till revisor omvaldes Anders Åknert samt Anders Gustafsson.  

Till revisorsuppleant valdes Rolle Lundberg. 

 

§20 Val av minst 2 ledamöter till valberedningen. 

Omval av Donald Eriksson samt Håkan Vårberg. 

 

§21 Övriga frågor  
Inga övriga frågor fanns att behandla.  

 

 

 



§19 Årsmötets avslutande  

Nya ordförande Kent Eriksson tackade för förtroendet att bli ordförande. Han 

tackade också för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

 

 

 

   

Kent Eriksson 

Ordförande 

 

       

Leif Näckholm   Eje Forsmark 

Justerare    Justerare 


