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Protokoll från 

 

ÅRSMÖTE MED SMC UPPSALA LÄN  
Den 24 februari 2019 i Stångby Uppsala hos Östra Aros MCK 
 

Närvarande: Se bifogad lista 

 

   

§ 1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande, Anders Hjelm, som hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet 

2019. 

 

§ 2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet 
Till mötesordförande valdes Peter Appelqvist och till mötessekreterare valdes Roger Söderbom. 
 

§ 3. Val av 2 justeringspersoner tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötets 
protokoll 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Sorin Srbu och Leif Andersson. 

 

§ 4. Fastställande av röstlängd 
Medlemmarna skrevs upp på en närvarolista på mötet. Mötet fastställde att antalet röstberättigade 

närvarande medlemmar var 22 st och att röstlängden skulle justeras om det tillkom fler 

medlemmar. 

 

§ 5. Beslut om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Konstaterades att den officiella kallelsen till mötet funnits med i spalten i MC-Folket som kom ut i 

januari, samt att det även varit utannonserat på SMC Uppsala hemsida och Facebook, det har 

ävern skickats ut ett personligt mail till alla medlemmar som uppgett mailadress till SMC. På 

hemsidan har dagordning och övriga årsmöteshandlingar varit publicerade. Årsmötet ansågs därför 

stadgeenligt utlyst.  

 

§ 6. Godkännande av dagordningen 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§ 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
Mötesordförande föredrog verksamhetsberättelsen, läste rubriker och gav möjlighet till 

ändringar/kompletteringar. Därefter godkändes förvaltningsberättelsen av årsmötet. 

 

§ 8. Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om 
disposition av över eller underskott i enlighet med balansräkningen 
Distriktets ordförande Anders Hjelm berättade att vid genomgång av bokföringen inför årsmötet, 

uppdagat att kassören systematiskt fört över stora summor till sitt eget bankkonto från hösten 

2017 och framåt. Detta upptäcktes så sent som i onsdags och bristen ser ut att vara 3.500kr för 

2017, 99.691,60kr för 2018 och 19.000kr för 2019, dvs totalt 122.461,60 varav 15.000 
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återbetalades i fredags. Sedan dess har många kontakter tagit med SMC Riks styrelse, kansli och 

försäkringsbolag för att få tips och råd om den fortsatta hanteringen. Ingen har något bestämt facit 

men alternativen är att antingen polisanmäla vår fd kassör direkt eller att komma överens om ett 

avtal om avbetalningsplan med en klausul om polisanmälan om inte avtalet följs. Fd kassören har 

erbjudit sig att återbetala 5000kr/månad tills skulden är återbetald. Utifrån det har styrelsen gjort 

ett avtalsförslag där fd kassören erkänner sin delaktighet och accepterar avbetalningsplanen. SMC 

Uppsala skulle då avstå från polisanmälan så länge avtalet följs. Det extra styrelsemötet innan 

årsmötet föreslår att årsmötet godkänner avtalsförslaget. 

Det blev lång diskussion om risken att förlora stora delar av summan eller möjlighet att få tillbaka 

skulden helt i de olika alternativen. De närvarande var överens om att det var ett oerhört svek mot 

organisationen men att det givetvis är svårt att uppskatta de olika riskerna/möjligheterna till 

återbetalning. Hur har detta kunnat hända utan att övriga styrelsen reagerat? Vad gör vi för att se 

till att det inte kan inträffa igen? 

Efter denna redovisning och diskussion föredrog ordföranden årets resultat- och balansräkning. Fd 

kassörens skuld på 99.691,60 kr under 2018 ligger nu på ett OBS-konto och ingår i 

balansrapporten. 

Årsmötet beslutade att 

- Godkänna den förelagda resultat- och balansräkningen 

- Överföra årets resultat 158.738,34 kr i löpande räkning 

 

Därefter togs beslut angående den fortsatta hanteringen gentemot fd kassören. Årsmötet 

beslutade att, under förutsättning att styrelsens avtalsförslag formulerades med hjälp av juridisk 

expert och kompletterades med bevittnade namnteckningar, godkänna styrelsens förslag. Den 

kommande styrelsen ålades att skyndsamt hantera detta. 

En närvarande medlem reserverade sig mot beslutet och föreslog istället en omedelbar 

polisanmälan. 

 

§ 9. Föredragning av revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Jan Lindberg. Revisorerna föreslår där att 

- Resultatet på 158 738,34 kr fastställs samt 

- Att, med undantag av fd kassören, bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för den 

gångna verksamhetsperioden. 
Den underskrivna revisionsberättelsen kommer att läggas ut på hemsidan tillsammans med 

protokollet när det är klart. 
 

§ 10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 
Mötet beslöt enligt revisorernas förslag, dvs bevilja styrelsen, med undantag av fd kassören, 

ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden. 
 

§ 11. Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktsorganisationens 
medlemmar, klubbar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen 
Inga motioner har inkommit i år. 

 

§ 12. Fastställande av verksamhetsinriktning 
Verksamhetsinriktningen för 2019 föredrogs.  

Verksamhetsinriktningen enligt styrelsens förslag fastställdes av årsmötet. 

 

§ 13. Fastställande av budget 
Budgeten för verksamhetsåret 2019 föredrogs. 
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Årsmötet fastställde styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret. 

  

§ 14. Val av ordförande till styrelsen på ett år  
Till ordförande i länsorganisationen omvaldes Anders Hjelm. 

 

§ 15. Val av halva antalet ordinarie ledamöter till styrelsen i enlighet med § 7.1 i 
stadgarna. 
a) Till vice ordförande på två år omvaldes Jan Bondesson. 

 

b) Till sekreterare på två år valdes Björn Ström. 

 

c) Till ledamot på två år valdes Sorin Srbu. 

 

§ 16. Fyllnadsval 
a) Till kassör på ett år valdes Jan Lindberg. 

 

b) Till vice sekreterare på ett år valdes Dan Malmgren. 

 

c) Till ledamot på ett år valdes Kristina Malm. 

 

§ 17. Val av eventuella suppleanter till styrelsen i enlighet med § 7.1 i stadgarna.   

Till suppleanter till styrelsen på ett år valdes Torbjörn Lindgren, Anders F Eriksson, Olle Furåker, 

Valter Norman, Bengt Hägg och Leif Andersson. 

 

§ 17. Val av två revisorer för ett år 
Till revisorer på ett år valdes  Mikael Ollgren och Sigge Lindh. 

 

§ 18. Val av två ledamöter till valberedningen 
Till valberedare på ett år valdes Roger Söderbom.  

Styrelsen ges i uppdrag att söka efter ytterligare minst en person till valberedningen. 

 

§ 19. Övriga frågor. Inga för distriktsorganisationen bindande beslut kan fattas under 
denna punkt 
Inga övriga frågor 

  

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

Peter Appelqvist Roger Söderbom  

Mötesordförande                                       Mötessekreterare 

 

Leif Andersson Sorin Srbu 

Justeringsperson Justeringsperson  
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