
 

Protokoll årsstämma SMC Västerbotten 
 
 
Protokoll för digitalt årsmöte. 
Lördagen den 28 februari 2021. 
Mötet startar klockan 13.00. 
 
 
1.     Mötets öppnande: 
 Ordförande Niklas Lindgren förklarar årsmötet öppnat 
 
2.     Val av ordförande samt protokollförare för mötet: 
Undertecknad, Peter Forsgren, väljs till protokollförare ordförande Niklas Lindgren väljs till          
mötesordförande 
 
3.     Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll: 
Annika Sigvardsdotter och Rasmus Hansson väljs till att justera dagens protokoll samt räkna röster. 
 
4.     Fastställande av röstlängd: 
Rasmus Hansson redovisar femton deltagare i mötet. 
 
5.     Beslut om mötet blivit stadgeenligt utlyst: 
Niklas Lindgren berättar att årsmötet har varit utlyst i MC-Folket för två nummer sedan, samt på vår 
Facebooksida. 
 
6.     Godkännande av dagordningen: 
Årsmötet godkände dagordningen. 
 
7.     Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret: 
Ordförande drog kort verksamhetsberättelsen för 2020, dessvärre blev inte verksamheten riktigt som 
tänkt på grund av pandemin. 
 
8.     Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av 
över- eller underskott i enlighet med balansräkningen: 
Lars Elinge, kassör, redovisar föreningens ekonomi. 
 
9.     Föredragning av revisorernas berättelse: 
Lars Elinge föredrar revisorernas berättelse, revisorerna anser att räkenskaperna är goda och 
godkända samt att styrelsens övriga arbete företagits på ett bra sätt. Revisorerna föreslås att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 
10.     Beslut om styrelsens ansvarsfrihet: 
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
11.     Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktets medlemmar och klubbar samt 
förslag från styrelsen eller  Riks: 
Inga motioner har inkommit till styrelse eller informatörer. Inga förslag från styrelse eller Riks finns 
heller. 
 
12.     Fastställande av verksamhetsplan: 
Niklas Lindgren redovisar vad som finns beskrivet i kommande års verksamhetsplan samt informerar 
att årets verksamhet kommer att spikas inom några veckor. Mattias Norlin, MCT, delger oss att 
examinationsdatum för innevarande år planeras till första helgen i september. Det finns för närvarande 
två personer anmälda för examination till grundinstruktör. 
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13.     Fastställande av budget: 
Lars Elinge redovisar budgeten för verksamhetsåret, vilken antas av årsmötet. 
 
14.     Val av ordförande till styrelsen för ett år 
Valberedningen föreslår omval av föreningens ordförande vilken också väljs på ett år av årsmötet. 
 
15.     Val av halva antalet ledamöter till styrelsen enligt § 7.1: 
Valberedningen föreslår att Mattias Norlin, Rasmus Hansson och Peter Forsgren väljs om för 
ytterligare två år. 
Årsmötet beslutar att dessa tre väljs som ordinarie ledamöter på två år. 
 
Anton Granström har valt att hoppa av och valberedningen föreslår att nuvarande suppleant Magnus 
Adolfsson går in i Antons ställe som ordinarie ledamot. 
Kenneth Lundström har också valt att stiga åt sidan och valberedningen föreslår att Annika 
Sigvardsdotter välj in på Kenneths plats. 
Årsmötet beslutar att välja dessa båda ledamöter på ett år som ordinarie.  
 
16.     Val av eventuella suppleanter till styrelsen i enlighet med § 7.1  
Inga suppleanter har föreslagits av valberedningen och frågan gick istället till årsmötet. Årsmötet 
beslutade att välja Dirk Utz till suppleant på ett år. 
 
17.     Val av två revisorer samt eventuella suppleanter i enlighet med § 11.1  
Valberedningen föreslår att Sören Israelsson, Urban Karlsson väljs om på ett år till ordinarie revisorer 
samt att Tomas Larsson väljs om till suppleant på ett år.  
 
18.     Val av minst två ledamöter till valberedningen i enlighet med § 6 
Jonas Sjöström och Roger Borgeryd väljs om till valberedare i ytterligare ett år. 
 
19.     Övriga ärenden. Inga för distriktet bindande beslut kan fattas under denna punkt: 
Inga övriga frågor ställdes inför årsmötet. 
 
20.     Mötets avslutande: 
Ordförande Niklas Lindgren tackar alla för deltagande i årsmötet och hoppas att vi snart kan återta 
fysiska möten. 
 

Bilagt till detta protokoll är deltagarlistan från årsstämman i form av ett skärmklipp på sidan tre. 

 

Ordförande    Sekreterare 

Niklas Lindgren   Peter Forsgren 

 

 

Justeras 

Annika Sigvardsdotter   Rasmus Hansson 
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Röstlängd årsstämma SMC Västerbotten 20210228 

 

 

https://sign.visma.net/sv/document-check/3068c6e3-faec-4305-9a50-361b5a2870e8

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/sv/document-check/3068c6e3-faec-4305-9a50-361b5a2870e8

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


		2021-03-11T11:49:14+0000
	sign.visma.net f5e26d3400b55e43e5661ab2937554c06e4d7eae


		2021-03-11T18:55:10+0000
	sign.visma.net 0fa5eee8bd2354cf82a6f183bacc871314a11ba0


		2021-03-11T20:30:57+0000
	sign.visma.net 0325344b7b51aa9cd313bcde3ea98fb64e5ef7db


		2021-03-14T09:53:49+0000
	sign.visma.net cf395523177698f82facaaef17fa1712b90d885b




