Protokoll fört vid länsårsmöte 04-10-02 Plats: Lisas Café i Hurva.
1.

Årsmötets öppnande.
Ordförande Anette Rosén hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Val av ordförande samt protokollförare för mötet.
Göran Mårtensson valdes till ordförande och Peter Palm till protokollförare för mötet.

3.

Val av justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden
justera mötets protokoll.
Till detta valdes: Lars Örhn och Sven Kollberg.

4.

Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 25 röstberättigade medlemmar enligt bifogad närvarolista.

5.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelse har varit införd i MC-Folket under året och i utskick till mc-klubbarna i länet.
Mötet beslöt därmed att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

6.

Godkännande av dagordningen.
Dagordningen föredrogs av mötesordförande Göran Mårtensson.
Under punkt 14: val av övriga ordinarie ledamöter, lades punkt 14.D till: val av kassör.
Mötet godkände därefter dagordningen.

7.

Föredragning och godkännande av förvaltningsberättelse för det gångna
verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen för 2003-2004 föredrogs.
Ekonomipunkten saknades, men fanns på separat bilaga.
Verksamhetsberättelse från touring-gruppen saknades också, men gruppansvarige (Jürgen
Markus) var närvarande och informerade mötet förvaltningsberättelsen från touring-gruppen
Mötet godkände därefter förvaltningsberättelsen.

8.

Föredragning och godkännande av revisorernas berättelse.
Per-Göran Eriksson läste upp revisionsberättelsen.
Mötet godkände därefter revisionsberättelsen.

9.

Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2003-2004.
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10.

Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av länsorganisationens medlemmar,
samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen.
(finns att läsa i årsmöteshandlingarna).
Motion A: Gällande SMC Skåne läns riktlinjer angående bidrag till klubbar.
Motion B: Gällande SMC Skåne läns riktlinjer angående bidrag till klubbar.
Motion C: Gällande kontakten med SMC-anslutna klubbar i länet.
Motion D: Angående stadgeändring för klubbar.
Det diskuterades livligt om motionerna.
Mötet avslog därefter motionerna var för sig.

11.

Fastställandes av verksamhetsinriktning.
Verksamhetsinriktningen för verksamhetsåret 2004-2005 föredrogs.
Touring-gruppens verksamhetsinriktning saknades, men gruppansvarige (Jürgen Markus) var
närvarande och informerade om vad som skall arrangeras nästa verksamhetsår.
Mötet godkände därefter verksamhetsinriktningen.

12.

Fastställande av budget.
Budgeten för verksamhetsåret 2004-2005 föredrogs.
En fråga kom upp, om varför BKK-gruppen inte hade lagt någon budget. Bo-Göran Hansen
informerade, att BKK-gruppen skall vara självförsörjande och därför inte har lagt någon budget
för verksamhetsåret 2004-2005.
Mötet godkände därefter budgetförslaget för verksamhetsåret 2004-2005 och fastställdes.

13.

Val av ordförande.
Anette Rosén valdes till ordförande för ett år.

14.

Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen.
A. Till vice ordförande för fyllnadsval på ett år valdes: Mathias Nilsson.
B. Till vice sekreterare för två år valdes: Peter Palm.
C. Till ledamot för två år valdes: Conny Lindquist.
D. Till kassör för två år valdes: Bo-Göran Hansen.

15.

Val av suppleanter till styrelsen.
Mötet beslöt att fyra suppleanter skulle väljas.
Till suppleanter för ett år valdes:
Rolf Larsson, Torstein Kvamme, Sven Liljekvist och Per Randau.

16.

Val av revisorer.
Till revisorer för ett år valdes: Per-Göran Eriksson och Peter Svensson.

17.

Val av valberedning.
Till valberedningen för ett år valdes: Bengt Ohlsson.
Per-Göran Eriksson läste upp SMC’s stadgar, och informerade mötet, att en valberedning skall
bestå av minst tre personer. Mötesdeltagarna blev tillfrågade om någon kunde ställa upp, men de
tackade nej.
Mötet beslöt att ge SMC Skåne läns styrelse uppdraget, att tillsätta ytterligare två personer.
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18.

Övriga ärenden.
Per-Göran Eriksson skulle gärna vilja se, att fler kommer på SMC Skånes läns styrelsemöte,
länsmöte, klubbkonferenser eller andra arrangemang. Detta för att få information, om vad som
händer i SMC. Bengt Ohlsson höll med. Anders Franzén frågade om en klubbkonferens är
inplanerad. Anette Rosén informerade att den är planerad att äga rum 14 november 2004.
Platsen var inte klar, men någon klubb skall tillfrågas.
Anette Rosén avtackade sedan de avgående trotjänarna. Mötesordförande och protokollförare
fick också var sin blomsterkvast.

19.

Årsmötets avslutande.
Göran Mårtensson tackade deltagarna för visat intresse och lämnade över ordförandeklubban till
SMC Skånes ”nya” ordförande Anette Rosén.
Anette Rosén tackade för ytterligare förtroende och förklarade därmed mötet avslutat.
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