
 

SMC-Västerbottens årsmöte 18 feb 2017 

1. Mötet Öppnades/övriga frågor?  Tomas Larsson 

 

2. Mötets ordförande:   Pauli Pyhälä 

Mötets sekreterare:   Barbro Malm 

 

3. Justerare/ rösträknare:  Jan-Erik Eriksson   Ingemar Broman 

 

4. Röstlängden fastställdes till 18 namn, se bilaga. 

 

5. Frågan om årsmöte utlyst stadgeenligt besvarades med ja. 

 

6. Dagordningen godkändes. 

 

7. Förvaltningsberättelsen föredrogs av Tomas Larsson och godkändes.    

 

8. Revisionsberättelsen föredrogs av Sören Israelsson. Då detta verksamhetsår sträckte sig över 1. 5 år,  

1 juli 2015 -31 dec 2016, ser balans- och resultaträkningarna annorlunda ut än tidigare år. Efter 

genomgång av olika poster i balans- och resultaträkningarna så godkändes revisorernas berättelse. 

 

9. Styrelsen beviljades ansvarhetsfrihet. 

 

10. Verksamhetsinriktningen fastställdes.    

 

11. Det har inte inkommit några motioner till årets årsmöte. 

 

12. Uppdrog till styrelsen att fastsälla budgeten vid nästa styrelsemöte. 

 

13.  Val av ordförande för ett år:  Tomas Larsson 

 

14. Val av ordinarie ledamöter för två år:  Anton Granberg 

Jakob A Olsson 

Barbro Malm 

 

15. Suppleanter för ett år:  Rasmus Hansson 

    Jan-Erik Eriksson 

 

 

 



 

16. Revisorer för ett år:   Sören Israelsson 

    Stefan Andersson 

  Revisor suppleant för ett år:  Kenneth Lundström 

 

17. Valberedningen:    Leif Olofsson 

    Mattias Norlin  

18. Hur synliggör sig SMC-AC?  

Förslag från stämman. 

 Klubbarna bjuder in SMC för presentation av SMC:s verksamhet.  

 SMC kan vara med på körningar, t.ex. kajens torsdagskörningar, för att presentera sig.  

 Varför funkar inte hemsidan som önskvärt? Tomas L redogör, problemet ligger på riksplanet, vi kan 

inte styra över hemsidan. Det saknas uppdateringar av hemsideprogrammet. SMC-AC kan inte 

heller göra ett selektivt e-post-utskick till medlemmar i Västerbotten. 

 SMC- AC Myggantröjor, laget kommer att säljas ut. 50 kr tröjan. Även övrigt lager, grillpinnar mm 

kommer att säljas ut till kraftigt rabatterade priser. 

 Nya beställningar tröjor, skjortor görs direkt till Birger Gustafsson. 

 Förslag, jobba i skolan, t.ex. högstadiet mot mobbing, våld. Diskussionen om praktisk förfaringsätt 

fortsätter. 

 Visa MC-relaterade aktiveter, träffar arrangemang på ett mer överskådligt sätt, förslagsvis som 

SMC-Norrbotten. De har ett excellblad som uppdateras på sin hemsida. Vi gör ett försök med 

liknande upplägg under detta år. Återkopplas vid nästa årsmöte.  

 Gudstjänst med Fredrik Juul i höst.  Hedra, minnet av MC-åkare som skadas eller förolyckas 2017.  

 Brevet från Rolf Skoog lästes. Se bilaga. 

 Anslut Swish till SMC-AC Nordea konto för att t.ex. enklare kunna ansluta nya medlemmar på 

mässor.  

   

Mötet avslutades 

Lycksele 18 feb 2017 

 

Pauli Pyhälä   Jan-Erik Eriksson Ingemar Broman  

Mötets ordförande  Justerare      Justerare  


