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Protokoll fört vid SMC Skåne läns årsmöte 2003-11-08 på Kansliet i Höör.

1. Årsmötets öppnande.
Christer Svensson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet.
 Per-Göran Eriksson valdes till ordförande och Peter Palm till protokollförare för mötet.

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden
justera mötets protokoll.
Till detta valdes Annette Ögren och Kristian Seger.

4. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 21 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.
Under punkt 14:A skall val av vice ordförande ändras till två år. Punkt 14:B skall vara nyval av
kassör på två år. Punkt 14:C skall det vara val av sekreterare på två år. Val av vice sekreterare
lades till som 14:C1.
Mötet godkände dagordningen efter dessa ändringar.

7. Föredragning och godkännande av förvaltningsberättelse för det gångna
verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelse föredrogs. Anders Franzén frågade om datumet för HLR kursen var
spikad. Kristian Seger svarade att så var inte fallet. Annette Ögren frågade vad som menades
med råvaror och förnödenheter på resultatrapporten. Anette Rosén svarade att det bland annat
var tryckkostnader och varuinköp som låg under detta.
Mötet godkände därefter förvaltningsberättelsen.

8. Föredragning och godkännande av revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
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10. Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av länsorganisationens
medlemmar, samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen.
En motion från SMC Skånes ordförande Christer Svensson, lästes upp av förslagsställaren själv.
Sven Kollberg frågade om hur funktionärer till broms/kurvteknikkurserna skulle ordnas? Christer
Svensson svarade att arbetsgruppen skall sköta detta.
Mötet godkände därefter motionen.

11. Fastställandes av verksamhetsinriktning.
Verksamhetsinriktningen för verksamhetsåret 2003-2004 föredrogs. Annette Ögren frågade om
tidningen Hela Skånes vara eller icke vara? Anette Rosén svarade att mer information skall gå
genom tidningen MC-Folket. Katarina Nilsson påpekade att information bör tryckas upp för
användning på lokala mässor o.d.
Mötet godkände därefter verksamhetsinriktningen.

12. Fastställande av budget.
Annette Ögren hade en fråga om varför bilhyra för storkurshelg etc. inte fanns med? Anette
Rosén svarade att transportkostnader för detta skulle tas som reseersättning. Annette Roth
frågade vad främmande tjänster var för något? Anette Rosén svarade att bland annat gällde
ambulans och läkare till broms/kurvkurserna. Stig Müller frågade om broms/kurvkurserna kommer
att gå med förlust eller inte? Anette Rosén svarade att dessa kurser skall vara självförsörjande.
Mötet godkände därefter budgetförslaget för verksamhetsåret 2003-2004 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 två år valdes Sven Kollberg.
B. Till kassör för två år valdes Bo-Göran Hansen.
C. Till sekreterare för två år valdes Katarina Nilsson
C1. Till vice sekreterare för ett år – fyllnadsval valdes Peter Palm.
D. Till ledamot för två år valdes Jürgen Markus.

15. Val av suppleanter till styrelsen.
 Mötet beslöt att fyra suppleanter skulle väljas.
 Till suppleanter för ett år valdes Rolf Larsson, Mathias Nilsson, Stig Müller
 och Torstein Kwamme.

16. Val av revisorer.
 Till revisorer för ett år valdes Anders Franzén och Per-Göran Eriksson.
 Till revisorsuppleant för ett år valdes Kristian Seger.

17. Val av valberedning.
 Mötet beslöt att två personer skulle väljas.
 Till valberedning för ett år valdes Bengt Ohlsson och Torsten Andersson.
 Bengt Ohlsson utsågs till sammankallande.
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18. Övriga ärenden
a. Sven Kollberg tog upp om vad som krävs av varje styrelsemedlem. Sven Kollberg har sin

bestämda åsikt om att de valda måste närvara mer på uppdrag. Kristian Seger frågade om
varje styrelsemedlem då måste ta ledigt från jobb för att kunna närvara. Katarina Nilsson
menade att hennes barn går före uppdragen.

b. Sven Kollberg överlämnade en ”kluckande” present till avgående ordförande Christer
Svensson.

c. Blommor delades ut till avgående styrelsemedlemmar. De avgående styrelsemedlemmarna
var: Christer Svensson, Ronny Nilsson, Annette Ögren, Thommas Svensson (ej närvarande),
Erika Malmkvist (ej närvarande)och Anders Alvarsson (ej närvarande).

d. Christer Svensson överlämnade en CD med 7 års samlat arbete som ordförande.

19. Årsmötets avslutande
 Per-Göran Eriksson tackade deltagarna för visat intresse och lämnade över ordförandeklubban till
 SMC Skånes nya ordförande Anette Rosén.
 Anette Rosén tackade för förtroendet och förklarade mötet avslutat, samt bjöd in till middag.

Vid protokollet Mötesordförande
Peter Palm Per-Göran Eriksson

Justeras

Kristian Seger Annette Ögren


