Protokoll för länsårsmöte -06
061008 Plats: Lisas Café, Hurva
1. Årsmötets öppnande:
Sven Liljekvist förklarade mötet öppnat
2. Val av ordförande och protokollförare för mötet:
Ordförande Christer Svensson, protokollförare Mathias Nilsson
3. Val av Justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll:
Ingemar Losell, Bodil Bernecker
4. Fastställande av röstlängd:
43 st röstberättigade medlemmar, se bifogad röstlängd
5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst:
JA (Mc-folket, hemsidan)
6. Godkännande av dagordning:
Ja, med tillägg på punkten övrigt. (Utlottning till de som kommit till mötet på mc, vad gäller för
medlemsavgiften angående medlemskap genom klubbar)
7. Föredragning och godkännande av förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret:
Diskussion kring arbetsområdet ung. Mötet godkände verksamhetsberättelsen.
8. Föredragning och godkännande av revisorernas berättelse:
Protokoll med löpnummer 42-50 är justerat och klart. Mötet godkände berättelsen.
9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet:
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av länsorganisationens medlemmar samt
förslag från styrelsen eller riksorganisationen:
Motion A:
Stadgeändring – Ändrad tidpunkt för årsmötet.
Kortfattat: ändra tidpunkten för årsmötet från 1 oktober – 15 november till 15 september – 1
november i stadga 4.1
Mötet godkände denna ändring av stadgarna.
Motion B:
Stadgeändring – Styrelseledamöter
Kortfattat: Årsmötet utser en ledamot istället för en vice sekreterare. Styrelsen utser själva vem som
blir sekreterare på de möten då ordinarie sekreterare inte kan närvara.
Mötet godkände denna ändring av stadgarna.
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Motion C:
Stadgeändring – Namnändring
Kortfattat: Ändra i SMC Skånes stadgar där det står Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation till
Sveriges MotorCyklister. Där det står län eller länsorganisationen ändras till distrikt eller
distriktsorganisationen.
Mötet godkände denna ändring av stadgarna.
11. Fastställande av verksamhetsinriktning:
Mötet godkände styrelsens förslag.
12. Fastställande av budget:
Mötet godkände styrelsens förslag.
13. Val av ordförande på ett (1) år:
Sven Liljekvist valdes.
14. Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen:
A) vice ordförande för en period av ett (1) år (fyllnadsval): René Bertilsson
B) Kassör för en period av två (2) år: Anette Rosén
C) Sekreterare för en period av ett (1) år (fyllnadsval): Mathias Nilsson
D) Vice sekreterare för en period av två (2) år: Pelle Randau
E) Ledamot för en period av två (2) år: Maria Lidbäck
F) Ledamot för en period av ett (1) år (fyllnadsval): Lars Öhrn
15. Val av suppleanter till styrelsen minst tre (3) st på ett (1) år:
Håkan Svennerstedt, Dan Svensson, Torsten Kvamme, Jürgen Marcus
16. Val av revisorer två (2) st på ett (1) år:
Per-Göran Eriksson och Peter Svensson
17. Val av valberedning minst tre (3) st på ett (1) år:
Bengt Olsson, Magnus Lindberg och Bengt Raunert
18. Övriga ärenden:
A) Utnämning av Årets Skånska SMC´are: Mindy Walldén
B) Prisutdelning i tävlingen ”Se Skåne”
C) Utlottning av t-shirt till mc-förare som kört mc till mötet.
D) Vad gäller med medlemmar som är klubbanslutning vad gäller medlemsavgiften:
Mötet kom fram till vad som troligen gäller.
E) Medlem undrade hur styrelsen arbetade med trafikskolorna.
Han tyckte att vi skulle samarbeta mer med dem.
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19: Årsmötets avslutande:
Christer Svensson tackade för förtroendet för att vara ordförande vid mötet och önskade den nya
styrelsen lycka till i sitt arbete samt uppmanade dem att synas mer ute på fältet och lämnade över
mötet Sven Liljekvist.
Sven Liljekvist avslutade mötet med blomutdelning och avtackning av avgående styrelse
medlemmar.
________________________________
Ordförande: Christer Svensson

________________________________
Sekreterare: Mathias Nilsson

________________________________
Justerare: Ingemar Losell

________________________________
Justerare: Bodil Bernecker
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