Protokoll för distriktsårsmöte -07
070922 Plats: Café Borgstugan, Trollenäs slott, Eslöv.
1. Årsmötets öppnande:
Sven Liljekvist förklarade mötet öppnat
2. Val av ordförande och protokollförare för mötet:
Ordförande Per-Göran ”Pelle” Eriksson, protokollförare Mathias Nilsson
3. Val av Justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll:
Anders Franzén och Christer Svensson
4. Fastställande av röstlängd:
30 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 Övrigt. (Tipsrundan)
7. Föredragning och godkännande av förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret:
Mötet godkände verksamhetsberättelsen.
Distriktsinfo: Medlemsantalet, hur kan vi vända antalet upp igen? Styrelsen bör koncentrera sig att
rekrytera på platser där många motorcyklister finns, och då ej mc-rallyn för de är många gånger
redan med, utan handlares öppethus, trafikskolor, mässor, utställningar, andra engagemang och
olika mötesplatser.
8. Föredragning och godkännande av revisorernas berättelse:
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:
Inga inkomna
11. Fastställande av verksamhetsinriktning:
Mötet godkände styrelsens förslag.
Tsg: + flera små avrostningar som arrangeras av klubbar. Gör mer reklam i t.ex. dagspress vad gäller
stora avrostningen.
12. Fastställande av budget:
Mötet godkände styrelsens förslag.
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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 två (2) år: Reneé Bertilsson
B) Sekreterare för en period av två (2) år: Mathias Nilsson
C) Ledamot för en period av två (2) år: Lars Öhrn
15. Val av suppleanter till styrelsen minst tre (3) st på ett (1) år:
Mötet beslutade att vi skulle ha 5 suppleanter och att dessa går in i nämnd ordning.
Håkan Svennerstedt, Dan Svensson, Robert Olsson, Britt-Mari Fagertun, 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: Lennart "Asterix" Nelin.
Förra året valde SMC Skåne en ung och ny SMC medlem som Årets Skånska SMC:are och i år
har styrelsen valt en som sedan många år varit en aktiv SMC:are och motorcyklist och skälet
till det är den inspiration som han förmedlar genom sin livsenergi, att han därigenom
förmedlar positiva värden som SMC vill bli förknippade med, och att han visar och har uttalat
vilken stor betydelse motorcyklismens gemenskap har för honom och hans livssituation.
Hans stora engagemang för drivkraftens Chopper.
Bengt "Rost" nämnde även i sitt tacktal att Asterix var med och bildade SMC Kristianstad Län
och där i var mycket aktiv.
B) Prisutdelning i tävlingen ”Se Skåne”: två inlämnade talonger båda vann var sin hoodtröja.
Det lönar sig att lämna in stämplade papper även om det endast finns en stämpel.
C) Prisutdelning Tipsrunda: Bodil Bernecker
D) Varför SMC? Diskussion om varför en klubb ska vara medlem i SMC och hur man blir det
samt skillnaden mellan riks och lokalklubb.
19: Årsmötets avslutande:
Per-Göran Eriksson lämnade över klubban till Sven Liljekvist som tackade för förtroendet inför
kommande året och alla synpunkter som styrelsen ska ta till sig.
Med det avslutade Sven Liljekvist mötet.
________________________________
Ordförande: Per-Göran Eriksson

________________________________
Sekreterare: Mathias Nilsson

________________________________
Justerare: Anders Franzén

________________________________
Justerare: Christer Svensson
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