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Protokoll från 

 

ÅRSMÖTE MED SMC UPPSALA LÄN  
Den 15 mars 2020 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 

2020. 

 

§ 2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet 
Till mötesordförande valdes sittande, dvs Anders Hjelm och till mötessekreterare valdes Roger 

Söderbom. 
 

§ 3. Val av 2 justeringspersoner tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötets 
protokoll 
Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Anders Ljungqvist och Stefan Reinebrandt. 

 

§ 4. Fastställande av röstlängd 
Medlemmarna skrevs upp på en närvarolista på grundkurser.svmc.se. Mötet fastställde att antalet 

röstberättigade närvarande medlemmar var 25 st och att röstlängden skulle justeras om det 

tillkom fler medlemmar. Efter en stund justerades antalet till 27 st röstberättigade medlemmar (av 

30st närvarande personer). 

 

§ 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 

december, samt att det även varit utannonserat på SMC Uppsala hemsida och Facebook. I början 

av mars skickades ut ett personligt mail som påminnelse 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. Inga ändringar/kompletteringar föreslogs under mötet. 

Därefter godkändes förvaltningsberättelsen av årsmötet. 
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§ 8. Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om 
disposition av över eller underskott i enlighet med balansräkningen 
Distriktets kassör Jan Lindberg gick igenom resultatrapporten och förklarade olika intäkts- och 

kostnadskonton. Som många år tidigare, är allt som rör kursverksamheten vid Rörken helt 

dominerande avseende distriktets kostnader och intäkter. 

Kassören lämnade ordet fritt och det kom en fråga angående hur återbetalningen från den tidigare 

kassören av skulden till SMC Uppsala. Kassören meddelade att den tidigare kassören i stort sett 

följt betalningsplanen. Just nu återstår ca 55.486SEK och om betalningsplanen kommer att följas, 

är skulden återbetald i slutet av 2020. 

 

Efter denna redovisning och diskussion beslutade årsmötet att 

- Godkänna den förelagda resultat- och balansräkningen 

- Överföra årets resultat 123.271,50 kr i löpande räkning 

 

§ 9. Föredragning av revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Sigge Lindh. Revisorerna föreslår där att 

- Resultatet på 123.271,50 kr fastställs samt 
- Att 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 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 2020 föredrogs.  

Verksamhetsinriktningen enligt styrelsens förslag fastställdes av årsmötet. 

 

§ 13. Fastställande av budget 
Budgeten för verksamhetsåret 2020 föredrogs. Kassören informerade om att den ökade 

kostnaden vid Rörken är konsekvensen av höjda avgifter för nyttjande av banan och andra ytor. 

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret. 

  

§ 14. Val av ordförande till styrelsen på ett år  
Valberedningen föreslår Lotta Karlsson till ny ordförande i länsorganisationen då tidigare 

ordföranden Anders Hjelm hade avsagt sig omval. 

Årsmötet valde enhälligt Lotta Karlsson till ny ordförande i distriktet. 
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§ 15. Val av halva antalet ordinarie ledamöter till styrelsen i enlighet med § 7.1 i 
stadgarna. 
a) Valberedningen föreslår Stefan Reinebrandt till vice sekreterare på två år. 

Årsmötet valde Stefan Reinebrandt till vice sekreterare på två år. 

 

b) Valberedningen föreslår Jan Lindberg som kassör på två år. 

Årsmötet valde Jan Lindberg till kassör på två år. 

 

c) Valberedningen föreslår Kristina Malm till ledamot på två år. 

Årsmötet valde Kristina Malm som ledamot på två år. 

 

§ 16. Fyllnadsval 
a) Valberedningen föreslår Roger Söderbom som sekreterare på ett år. 

Årsmötet valde Roger Söderbom som sekreterare på ett år. 

 

b) Valberedningen föreslår Anders Ljungqvist som ledamot på ett år. 

Årsmötet valde Anders Ljungqvist som ledamot på ett år. 

 

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

Valberedningen föreslår Sorin Srbu, Anders Hjelm, Emil Alexandersson, Anders Malm, Valter 

Norman, Bengt Hägg samt Olle Furåker  

Årsmötet valde Sorin Srbu, Anders Hjelm, Emil Alexandersson, Anders Malm, Valter Norman, Bengt 

Hägg samt Olle Furåker som styrelsesuppleanter på ett år. 

 

§ 17. Val av två revisorer för ett år 
Valberedningen föreslår omval av revisorerna Mikael Ollgren och Sigge Lindh. 

Årsmötet omvalde Mikael Ollgren och Sigge Lindh som revisorer på ett år. 

 

§ 18. Val av två ledamöter till valberedningen 
Till valberedare på ett år valdes Robin Ringkvist.  

Robin R gavs i uppdrag att söka efter ytterligare minst en person till valberedningen. 

 

§ 19. Övriga frågor. Inga för distriktsorganisationen bindande beslut kan fattas under 
denna punkt 
Mötesordföranden Anders Hjelm berättade att motorklubben Rasbo MK, som driver verksamheten 

vid kartingområdet på Rörken, avser att förlänga kartingbanan med närmare 400 meter för att bla 

uppfylla regelverket för att kunna arrangera SM-tävlingar framöver. Kostnaden beräknas fn till ca 

1.500.000SEK. Rasbo MK kommer att få ett bidrag på 600.000SEK från Riksidrottsförbundet om 

man kan redovisa hur den resterande finansieringen av kostnaderna är tänkt. Det pågår 

diskussioner med både Kommunen och Länsförsäkringar. 

I det sammanhanget har SMC Uppsala (som är en viktig aktör på kartingbanan) fått förfrågan om 

man kan tänka sig att låna ut, alternativt vara borgenär för 500.000SEK till utbyggnaden. Frågan 

har uppkommit nära innan årsmötet och därför inte har kunnat behandlas som motion/ 

styrelseförslag. 

- Vilka ekonomiska risker skulle det finnas för SMC Uppsala 

- Vilka eventuella praktiska/ekonomiska fördelar skulle det kunna bli för SMC Uppsala 
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På ett extra styrelsemöte innan årsmötet har styrelsen föreslagit att frågan tas upp på årsmötet 

under punkten Övriga frågor, väl medvetna om att inga beslut kan fattas. Där ställer vi frågan till 

medlemmarna om vi överhuvudtaget ska fortsätta att undersöka möjligheten att låna ut/vara 

borgenär åt Rasbo MK för utbyggnaden eller inte. Om årsmötet skulle ge styrelsen sådana signaler, 

kommer styrelsen att snarast träffa jurister samt Rasbo MK och noga undersöka kalkyler, risker 

och möjligheter. Om styrelsen finner att det finns förutsättningar för att fortsätta den diskussionen, 

kommer man att kalla till ett extra årsmöte för att medlemmarna ska få avgöra frågan. 

 

Årsmötets mening är att styrelsen ska undersöka förutsättningarna enligt ovan. Om styrelsen finner 

att det finns förutsättningar för att fortsätta den diskussionen, kommer man att kalla till ett extra 

årsmöte för att medlemmarna ska få avgöra frågan. 

En röstning för att skapa en känsla för hur känslan för förslaget är, det var 15 personer för och 7 

som var mot. 

 

§ 20. Mötet avslutas 
Nyvalde distriktsordföranden Lotta Karlsson tackade för det stora förtroende som hon fått av 

årsmötet och lovade förvalta det väl. 

Årsmötets ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.   

Därefter bjöds på kaffe och mackor. 

 

Anders Hjelm Roger Söderbom  

Mötesordförande                                       Mötessekreterare 

 

 

Anders Ljungqvist Stefan Reinebrandt 

Justeringsperson Justeringsperson  
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