Protokoll Årsmöte SMC Södermanland, 23 oktober 2010
Plats: Luis Kök, Gnesta
Tid: 11.00-13.00

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Göran Ekman

2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet

Till mötesordförande valdes Christer Pettersson och till
protokollförare Bengt Allevad.

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till justeringspersoner och rösträknare valdes Anne-Marie Öfverbeck och
Torbjörn Larsson.

4. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 20 personer.
Röstlängden bifogas protokollet.

5. Frågor om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Mötet konstaterade att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

6. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes när ordet ”godkännande” i pkt.8 strukits.

7. Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret

Göran Ekman föredrog förvaltningsberättelsen.
Ylva Hesse föredrog resultat- och balansräkning.
Mötet godkände förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning.

8. Föredragning av revisorernas berättelse

Peter Hugsén föredrog revisionsberättelsen och förordade ansvarsfrihet
för styrelsen från 2010-01-06 till verksamhetsårets slut 2010-09-30.

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

10. Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av distriktsorganisationens medlemmar, klubbar samt
förslag från styrelsen eller riksorganisationen
Inga ärenden fanns att behandla.

11. Fastställande av verksamhetsinriktningen

Förslag till verksamhetsinriktning enl. sid. 11 i
verksamhetsberättelsen fastställdes och godkändes av mötet.

12. Fastställande av budget

Ylva Hesse föredrog budgeten för verksamhetsåret 2010-2011, som
fastställdes och godkändes av mötet.

13. Val av ordförande för 1 år

Föreslagen ordförande Göran Ekman valdes av mötet.

14. Val av ordinarie ledamöter till styrelsen jämna år: vice ordförande, vice sekreterare och en ledamot
för två år, Val av sekreterare, kassör och en ledamot för ett år

Två år:Föreslagna vice ordförande Dennis Lindblom,
vice sekreterare Mikael Eriksson
ledamot Jan Paulsen
valdes av mötet.
Ett år:Föreslagna sekreterare Bengt Allevad
kassör Ylva Hesse
ledamot Owe Granqvist
valdes av mötet.

15. Val av minst 2 suppleanter till styrelsen

Föreslagna suppleanter Hans Säfström
Johan Lepik
Erik Nilsson
Kristoffer Anderberg
Jörgen Larsson
Peter Domeij
valdes av mötet.

16. Val av 2 revisorer

Revisorer Peter Hugsén och Vera Westerlund valdes av mötet.
Till revisorsuppleant valdes Bernt Gustavsson.

17. Val av minst 2 ledamöter till valberedningen

Ledamöter till valberedningen Joakim Andersson och Johan Öfverbeck
valdes av mötet.

18. Övriga ärenden. Inga för distriktsorganisationen bindande beslut kan fattas under denna punkt

Hans Säfström tog upp, apropå HLR-utbildning, att nya sätt att utföra
den framkommit, sedan vi hade senaste kurstillfället.
Göran Ekman frågade mötet om intresse kan finnas för ”vetskap om
hjälmavtagning” i samband med olycka. Ett ex. kan vara att ha
hjälmavtagning på en fikaträff för medlemmar.
Någon i mötet tog upp, att det är viktigt för styrelsen, att få
medlemmar att tala om vad de vill få ut av SMC Södermanland.
Riksårsmötet 2011 nämndes och att det är stora möjligheter att SMC
Södermanland blir arrangör av det.
I samband med detta nämndes också, att Hvilsta Sporthotell är tänkt som
konferensanläggning för mötet.
Som alternativ till Hvilsta, föreslog medlem Uno Karlsson
konferensanläggningen Sundbyholm. Mötet beaktade detta och undersöker
alternativet.
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Vid protokollet

Mötesordförande

Justering 1

Justering 2

Bengt
Allevad

Christer
Pettersson

Anne-Marie
Öfverbeck

Torbjörn
Larsson

