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UPPSALA LÄN
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Box 3057, 750 03 Uppsala 
E-post: info@smcuppsala.se, web: www.smcuppsala.se 

Protokoll från 
 
ÅRSMÖTE MED SMC UPPSALA LÄN  
Den 9 november 2013 på Göteborgs Nation i Uppsala 
Närvarande: Se bifogad lista 
 
   

§ 1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av distriktsordförande Roger Söderbom, som hälsade alla hjärtligt 
välkomna till årsmötet 2013. 
 

§ 2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet 
Till mötesordförande valdes Kenneth Källqvist (från SMC Riks) och till mötessekreterare 
valdes Anders Hjelm. 
 

§ 3. Val av 2 justeringspersoner tillika rösträknare att jämte ordförande justera 
mötets protokoll 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anna Foyer och Isabel Brundin. 
 

§ 4. Fastställande av röstlängd 
Medlemmarna var avprickade på anmälningslista inför mötet. Mötet fastställde att 
antalet röstberättigade närvarande medlemmar var 20 st. 
 

§ 5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Konstaterades att den officiella kallelsen till mötet fanns i MC-Folket nr 7 som utkom för 
drygt 1 månad sen samt att det även varit utannonserat på SMC Uppsala hemsida sedan 
länge. På hemsidan har dagordning och övriga årsmöteshandlingar varit publicerade. 
Årsmötet ansågs därför stadgeenligt utlyst.  
 

§ 6. Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 

§ 7. Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse för det 
gångna verksamhetsåret 
Mötesordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen som även innehöll uppföljning av 
föregående års verksamhetsinriktning.  
Kassören John Brundin läste upp delar av bokslut, resultatrapport och balansräkning. 
Årsmötet godkände styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
 

§ 8. Föredragning av revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Jan Lindberg. Den underskrivna 
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revisionsberättelsen kommer att läggas ut på hemsidan tillsammans med protokollet när 
det är klart. 
 

§ 9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden. 
 

§ 10. Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av 
distriktsorganisationens medlemmar, klubbar samt förslag från styrelsen eller 
riksorganisationen 
Konstaterades att det inte fanns några förslag eller motioner till årsmötet. 
 

§ 11. Fastställande av verksamhetsinriktning 
Mötesordföranden läste upp delar av verksamhetsinriktningen för 2013/2014.  
Verksamhetsinriktningen fastställdes av årsmötet. 
 

§ 12. Fastställande av budget 
Budgeten för verksamhetsåret 2013/2014 föredrogs av kassören John Brundin. 
Årsmötet fastställde budgeten för verksamhetsåret. 
 

§ 13. Val av ordförande till styrelsen på ett år  
Valberedningens förslag till ordförande på 1 år är Curth Andersson.  
Till ordförande i länsorganisationen valdes Curth Andersson. 
 

§ 14. Val av halva antalet ordinarie ledamöter till styrelsen i enlighet med § 
7.1 i stadgarna. 
a) Valberedningens förslag till vice ordförande på 2 år är David Lagerström. 
Till vice ordförande på 2 år är valdes David Lagerström. 
 
b) Valberedningens förslag till sekreterare på 2 år är omval av Anders Hjelm. 
Till sekreterare på 2 år är valdes Anders Hjelm. 
 
c) Valberedningens förslag till ledamot på 2 år är Roger Söderbom. 
Till ledamot på 2 år är valdes Roger Söderbom. 
 

§ 15. Eventuella fyllnadsval  
Inga fyllnadsval behövdes. 
 

§ 16. Val av minst två suppleanter till styrelsen i enlighet med § 7.1 i 
stadgarna.   
Valberedningens förslag till suppleanter för 1 år är omval av Hans Elmegren, Ann Ekman 
och Tommy Gustafsson samt nyval av Fari Sah och Torbjörn Lindgren. 
Årsmötet beslutade om omval av av Hans Elmegren, Ann Ekman och Tommy Gustafsson 
samt nyval av Fari Sah och Torbjörn Lindgren.som suppleanter till styrelsen på ett år. 
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§ 17. Val av två revisorer för ett arbetsår 
Valberedningens förslag till revisorer för 1 arbetsår är omval av Mikael Ollgren och Jan 
Lindberg. 
Årsmötet beslutade om omval av Mikael Ollgren och Jan Lindberg. 
 

§ 18. Val av två ledamöter till valberedningen 
Då inga förslag till valberedning kom fram, beslöt årsmötet att hänskjuta frågan till 
styrelsen. 
 

§ 19. Övriga frågor. Inga för distriktsorganisationen bindande beslut kan fattas 
under denna punkt 
Avgående styrelseledamöter och valberedare samt även mötesordföranden avtackades 
med blomstercheckar. 
 

§ 20. Mötet avslutas 
Årsmötets ordförande Kenneth Källqvist avslutade mötet och tackade för visat intresse.   

Kenneth Källqvist Anders Hjelm  
Mötesordförande                                       Mötessekreterare 

 

Anna Foyer Isabel Brundin 
Justeringsperson Justeringsperson  


