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Dagordning SMC Värmlands årsmöte 7/4-2018 

 

1. Mötets öppnande 

 

2. Val av ordförande, vice ordförande (vid behov) samt sekreterare för mötet 

 

3. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll 

 

4. Fastställande av röstlängd 

 

5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

 

6. Godkännande av dagordningen 

 

7. Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna 
 verksamhetsåret 

 

8. Föredragning av revisorernas berättelse 

 

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 

 

10. Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktsorganisationens medlemmar, 
 klubbar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen 

 

11. Fastställande av verksamhetsinriktning 

 

12. Fastställande av budget 

 

 Val 

13. Val av ordförande till styrelsen för ett år 

14. Val av halva antalet ordinarie ledamöter till styrelsen på 2 år 

15. Val av minst två suppleanter till styrelsen 

16. Val av två revisorer samt revisorssuppleant 

17. Val av två ledamöter till valberedningen 

 

18 Övriga ärenden. Inga för distriktsorganisationen bindande beslut kan fattas under denna 
 punkt 

 

19 Mötets avslutande   
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Protokoll fört vid SMC-Värmlands årsmöte 2018-04-07 i Ekshärads MC:s klubbstuga. 
 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordf. Ingvar Pettersson hälsade årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av ordförande, vice ordförande samt protokollförare för mötet. 

Till ordförande för mötet valdes Anders Mattsson Ekshärads MC 
Eftersom inte ordinarie ordförande valdes till mötets ordförande, så behövs inget val till vice ordförande.  
Till protokollförare valdes Per Sjöberg 

 
§3       Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll. 
  Till justerare valdes Börje Svensson Ekshärad och Hans Jansson Ekshärad.    
  
§4 Fastställande av röstlängd 
  Röstlängden fastställdes (bilaga 1). 21 stycken mötesdeltagare. 
 
§5 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
  Årsmöteskallelsen har gått ut i MC-folket samt på SMC Värmlands Fb-sida. 
  Mötet beslutade att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§6 Godkännande av dagordningen 

 Mötet godkände dagordningen. 
  

§7       Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse (verksamhet och balansrapport)  
           för det gångna verksamhetsåret 
  Förvaltningsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.    (Bilaga 2). 
   
§8 Föredragning av revisorernas berättelse 
  Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. (Bilaga 3). 
  
§9 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

Mötet beslutade tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag. 
 
 

§10 Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktsorganisationens  medlemmar, 
klubbar samt förslag från styrelsen eller riksorganisation 

Inga motioner inkomna till styrelsen. 
 

§11 Fastställande av verksamhetsinriktning (Verksamhetsplan) 
Verksamhetsplanen godkändes av mötet. (Se bilaga 4) 
 
 

§12 Fastställande av budget 
Budgetförslaget föredrogs av kassören och godkändes. (se bilaga 5). 
 
 
 

§13 Val av ordförande till styrelsen för ett år 
Mötet omvalde Ingvar Petterson som ordförande på ett år. 

 
§14 Val av halva antalet ordinarie ledamöter till styrelsen på två år 
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  Omval av Nils-Åke Ingemarsson 
  Omval av Jan Westergren 
  Omval av Lars Johannesson 

 
§16 Val av minst två suppleanter till styrelsen på ett år  
   

Omval av Lena Thorén 
Omval av Annette Sjöberg 
Omval av Lennart Eriksson 
Nyval av Jörgen Holmlund 

 

§17 Val av två revisorer samt revisorssuppleant på ett år 
Omval av Maria Andersson (sammankallande)  
Omval av Urban Jernbro och omval av Dan Brunzell som suppleant. 
 

§18 Val av två ledamöter till valberedningen 
Steve Cato, (sammankallande). Ytterligare en person väljs senare. 
Förslag inkom från mötet att klubbarna i Värmland skall inventera om det finns någon som vill delta i 
styrelsearbetet och nominera kandidater till nästa årsmöte. 
 

§19      Övriga ärenden. Inga för distriktsorganisationen bindande beslut kan fattas under  

           denna punkt 

 Fråga inkom om hur försäkringsskyddet för instruktörer ”i tjänst” fungerar. 

 Förslag inkom att försöka anordna kurs i ”grundteknik” eftersom väldigt många MC-förare/ägare är okunniga om 
de fordon de framför. 

 Förslag om att anordna ”tjejkurser” inkom.  

 Förslag om att utöka ”Grus för nybörjare” till två steg dvs. en fortsättning med mer avancerade övningar.  

 Mötet uppmanade att byta datum på Grussafarin i höst eftersom planerat datum sammanfaller med Touratech´s 
evenemang i Säfsen. 

 Styrelsen jobbar vidare med de inkomna förslagen. 

 

§20      Mötets avslutande 

Mötets ordförande tackade för visat intresse, tackade Ekshärads MC för deras gästfrihet och avslutade mötet. 
 

 

 

Ordförande     Sekreterare Per Sjöberg 

 

 

 

Justerare    Justerare 















 
 

Verksamhetsplan 2017-2018 
 
Kvällsseminarier under vintersäsong 
 
Resa till MC-mässan fredagen 26/1-2018 
 
Skaka liv i ”vilande” funktionärer 
 
TRU-utbildning (Tidig Risk Uppfattning) 
 
Seminarium angående säkerhet. (Fordonets teknik, handhavande etc…) 
 
Vidareutbildning av befintliga funktionärer 
 
Grundkurser (Avrostning) 
 
KNIX-kurser  
 
Gruskurs för nybörjare (Livrädd för grus) /Grussafari  
 
Delta i utåtriktade motorcykelrelaterade aktiviteter (mässor, motordagar, etc.…) 
 
Rekrytera fler instruktörer.  
 
SMC Travel  
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