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Årsmötemöte SMC BD, Bryggeriet Luleå 2014-10-19 kl 14.00 
 
Deltagare: SMC styrelse och medlemmar, innalles 24 SMC medlemmar röstberättigade. 
 
§ 1. Mötet öppnades av Kent Eriksson. 
 
§ 2. Val av årsmötesordförande. Till ordförande valdes Jonas Lundström. 
 
§ 3. Val av årsmötessekreterare. Till sekreterare valdes Anders Jonsson. 
 
§ 4. Val av 2 protokollsjusterare tillika rösträknare valdes, Erik Lundman och Agneta Vikström. 
 
§ 5. Röstlängd 
Röstlängden fastställdes med upprättad namnlista inalles 24 st. SMC medlemmar.  
 
§ 6. Utlysning av årsmötet. 
Utlysning enligt stadgarna har skett i tidningen MC-folket vilken sänds till alla medlemmar samt på 
SMC hemsida.  
 
§ 7. Dagordning 
Årsmötet godkände dagordningen godkändes.  
 
§ 8.  Förvaltningsberättelse. 
Förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret föredrogs, där kassören redogjorde för ekonomiskt 
resultat och att detta föreslås överföras i ny räkning.  
Årsmötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelse samt ekonomisk redovisning.  
 
§ 9. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen med ett rent bokslut, föredrogs av revisorn vilken föreslog årsmötet att 
överföra resultat till ny räkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
Årsmötet beslutade att överföra resultat i ny räkning.  
 
§ 10. Ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 11. Motioner 
Inga motioner har inlämnats till årsmötet. 
 
§ 12. Verksamhetsplan 14/15 
Anders Jonsson föredrog det nya verksamhetsårets planering 14/15, som finns upprättat i excel-ark 
och utsänt till organisationen. Planerna kommer senare att färdigställas och presenteras på SMC BD 
hemsida. 
Årsmötet godkände verksamhetsplanering för 14/15. 
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§ 13. Budget för verksamhetsåret 14/15 
Kassören föredrog budget för verksamhetsåret 14/15. Budgeten har ett underskott på ca 26 tkr. 
Orsaken är kostnader för SMC Centrala årsmöte i Storforsen.  
Årsmötet fastställde och godkände budgeten för 14/15. 
 
§ 14. Ordförande 
Årsmötet valde enhälligt Anders Jonsson som ordförande för 1 år. 
 
§ 15. Kassör 
Årsmötet valde enhälligt Kenneth Viklund som kassör för 2 år. 
 
§ 16. Vice sekreterare.  
Årsmötet valde enhälligt Maria Syrjälä som vice sekreterare för 2 år. 
 
§ 17. Suppleanter 
Årsmötet valde enhälligt följande suppleanter för 1 år vardera: 
Kent Eriksson. 
Agneta Wikström. 
Patrik Silfverplats. 
Marika Hennix. 
 
§ 18. Revisorer och revisorssuppleant 
Årsmötet valde enhälligt Anders Åknert och Anders Gustafsson som revisorer för 1 år vardera. 
Till revisorssuppleant valdes Jan-Olof Hillar för ett år. 
 
§ 19. Valberedning 
Årsmötet valde enhälligt Kristina Hillar Anki Raneblad och Ulf Klintarp till valberedning med Kristina 
Hillar som sammankallande. 
 
§ 20. Mötets avslutande, där vald ordförande Anders Jonsson tackade för förtroendet med att leda 
SMC Norrbotten under kommande verksamhetsår. 
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