Protokoll SMC Södermanlands årsmöte 2016-10-01
Plats: Munktellmuséet, Eskilstuna
Tid: 12.00-13.00
1. Mötets öppnande
Mötet öppnade av distriktsordförande Cecilia von Hausswolff.
2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet
Till ordförande valdes Kim Säppälä och protokollförare valdes Cecilia von Hausswolff.
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera
mötets protokoll.
Christer Karlsson och Pelle Blomgren valdes till justeringspersoner.
4. Fastställande av röstlängd
12 (tolv) röstberättigade närvarande.
5. Frågor om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Stämman fann att mötet utlysts korrekt.
6. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes och fastställdes.
7. Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna
verksamhetsåret.
Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen punkt för punkt. Önskemål om att
nästa år redovisa köns- och åldersfördelning, medlemsklubbar samt antal deltagare per
kurstillfälle. Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman.
8. Föredragning och godkännande av revisorernas berättelse.
Revisor Bernt Gustafsson läste upp revisorernas rapport.
9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman.
10. Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av distriktsorganisationens
medlemmar, klubbar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen.
Motion om ändrat verksamhets- och räkenskapsår (bil. 1) bifölls av stämman.
11. Fastställande av verksamhetsinriktningen.
Verksamhetsinriktningen (se verksamhetsberättelsen) godkändes av stämman.

12. Fastställande av budget.
Budgeten (se verksamhetsberättelsen) för nästkommande verksamhetsår godkändes.
13. Val av ordförande för ett år.
Cecilia von Hausswolff valdes på ytterligare 1 år.
14. Val av ledamöter och suppleanter
Ledamöter:
Ledamot Maria Nyström, nyval 2 år
Ledamot Christoffer Niklasson, nyval 2 år
Ledamot Anna Runarsdotter, sittande år 2/2
Ledamot Kim Seppälä, sittande år 2/2
Ledamot Ylva Hesse, sittande år 2/2
Ledamot Christer Karlsson, sittande år 2/2
Suppleanter:
Pelle Blomgren, nyval 1 år
Johan Hedberg, nyval 1 år
15. Val av två revisorer för ett år.
Bernt Gustavsson, omval
Ulf Posse, omval
16. Val av minst två ledamöter till valberedningen.
Erik Persson, omval 1 år (föredragande)
Daniel Sevdin, nyval 1 år
17. Övriga ärenden.
Inga övriga ärenden avhandlades.
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