
 

Protokoll	  SMC	  Södermanlands	  Årsmöte	  2011-‐10-‐16	  
Plats: Floda prästgård 
Tid 10.00-11.00 

1. Mötets	  öppnande	  
Mötet öppnades av Göran Ekman. 

2. Val	  av	  ordförande	  samt	  protokollförare	  av	  mötet	  
Till ordförande valdes Uno Karlsson och till protokollförare valdes 
Mikael Eriksson  

3. Val	  av	  två	  justeringspersoner,	  tillika	  rösträknare,	  att	  jämte	  ordföranden	  
justera	  mötets	  protokoll.	  
Torbjörn Larsson och Anne-Marie Öfverbeck väljs till detta. 

4. Fastställande	  av	  röstlängd	  
25 (tjugofem) röstberättigade närvarande.  

5. Frågor	  om	  mötet	  blivit	  stadgeenligt	  utlyst	  
Stämman fann att mötet utlysts korrekt.  

6. Godkännande	  av	  dagordning	  
Ja dagordningen godkändes. 

7. Föredragning	  och	  godkännande	  av	  styrelsens	  förvaltningsberättelse	  för	  det	  
gångna	  verksamhetsåret.	  
Göran Ekman läste förvaltningsberättelsen.  
Ylva Hesse rapporterade om balans-/resultatrapporten. 
Denna godkändes av stämman. 

8. Föredragning	  och	  godkännande	  av	  revisorernas	  berättelse.	  
Peter Hugsén läste revisorernas berättelse. 
Vilken godkändes.  

9. Beslut	  om	  styrelsens	  ansvarsfrihet	  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

10. Behandling	  av	  ärenden	  som	  stadgeenligt	  framlagts	  av	  
distriktorganisationens	  medlemmar,	  klubbar	  samt	  förslag	  från	  styrelsen	  eller	  
riksorganisationen.	  
Inga ärenden hade framlagts. 

11. Fastställande	  av	  verksamhetsinriktningen.	  
Göran Ekman läser upp förslaget (s.12 i SMC Södermanlands 
Verksamhetsberättelse 2011). 
Verksamhetsinriktningen godkändes. 

12. Fastställande	  av	  budget	  
Ylva Hesse redovisade budgeten, vilken godkändes.  
(s.13 i SMC Södermanlands Verksamhetsberättelse 2011). 



 

13. Val	  av	  ordförande	  för	  1år.	  
Göran Ekman, omvaldes som ordförande på 1år. 

14. Val	  av	  ordinarie	  ledarmöter	  till	  styrelsen	  jämna	  år.	  
	  
Valberedningens förslag är:  
Erik Nilsson   vice sekreterare  nyval 2år 
Per Blomgren   ledamot   nyval 2år 
Kristoffer Anderberg ledamot   nyval 2år 
Joakim Andersson  ledamot   nyval 2år 
Mikael Eriksson  sekreterare  fyllnadsval 1år 
Marianne Olofsson  ledamot   fyllnadsval 1år 
Pontus Persson  ledamot   fyllnadsval 1år 

 
Samtliga föreslagna personer valdes. 

15. Val	  av	  minst	  2	  suppleanter	  till	  styrelsen.	  
Valberedningens förslag är: 
Erik Linzatti   nyval 1år 
Lennie Nilsén   nyval 2år  
 
De av valberedningen föreslagna personerna valdes. 

16. Val	  av	  2	  revisorer.	  
Mötet valde som revisorer: 
Peter Hugsén   omval 1år 
Vera Westerlund  omval 1år 
 
Under mötet valdes också Bernt Gustafsson till revisorssuppleant för 
1år. 

17. Val	  av	  minst	  2	  ledarmöter	  till	  valberedningen.	  
Valberedningens förslag är: 
Johan Öfverbeck  omval 1år 
Bengt Allevad   nyval 2år 
 
Valberedningens förslag godkändes. 

18. Övriga	  ärenden.	  Inga	  för	  distriktorganisationen	  bindande	  beslut	  kan	  fattas	  
under	  denna	  punkt.	  
En medlem har en önskan om avrostning och KNIX speciellt inriktat för 
customförare. 
 
En medlem som är aktiv i Guldvingeklubben sa att de gärna vill komma 
till GRÖNDAL och göra en klubbdag för Guldvingeklubben.  
Vi välkomnar även customåkarna att komma om en sådan dag görs. 
 
Vägspanaren i distriktet berättar att vägen mellan Katrineholm och 
Östgötagränsen skall byggas om och om det är någon som har yttranden 
eller något att säga om detta, tag kontakt med honom 
(vagspan@smcsodermanland.se). 



 
 
En medlem tar upp en önskan om rabatt på försäkringar när man har flera 
motorcyklar. Medlemmen hänvisas till SMC Riks i detta ärende. 
 
Ylva Hesse tackar Hans Säfström, Owe Granqvist och Bengt Allevad som 
slutar i styrelsen. 

Ylva tackar även Uno Karlsson för att han kunde ställa upp som 
mötesordförande för SMC Södermanlands årsmöte 2011-10-16. 

19. Mötet	  avslutas 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 11.16 
 

 

 

Protokollförare     Ordförande 

Mikael Eriksson     Uno Karlsson 

 

 

 

Justering 1      Justering 2 

Torbjörn Larsson     Anne-Marie Öfverbeck 


