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Protokoll fört vid årsmöte 2005  

Årsmötet öppnas 

Mötet öppnas av vice ordförande Joachim Öhman som hälsar alla hjärtligt välkomna.  

Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Till årsmötets ordförande utnämndes Daniel ”Boda” Eriksson och till mötessekreterare valdes Pia Sundkvist 
de Beau. 

Val av två justerare, tillika rösträknare 

Till justerare och rösträknare valdes Lars Blomqvist och Peter Janulf. 

Fastställande av röstlängd 

Rösträknarna kom fram till resultatet 15 stycken närvarande röstberättigade personer. 

Årsmötets stadgeenliga utlysande 

Mötesordförande Daniel Eriksson berättade att mötet utlysts i SMC-tidningen MC-Folket och att detta gjorts 
i god tid innan mötet. Årsmötet fastslog att mötet stadgeenligt utlysts. 

Dagordningens godkännande 

Årsmötet godkände agendan. 

Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelse och kassaberättelse 

Pia Sundkvist de Beau föredrog verksamhetsberättelsen som därefter godkändes. Kassaberättelsen föredrogs 
av kassören Joakim Dahg. Kassaberättelsen godkändes därefter av årsmötet. 

Föredragning och godkännande av revisionsberättelsen 

Erik Westerlund, en av revisorerna, föredrog mycket kort revisionsberättelsen och lämnade därefter lite tid för 
alla närvarande att själva läsa igenom densamma. Erik förklarade även kort vad revisorernas arbete går ut på 
och hur de bedömer föreningens arbete. Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen.  

Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

Behandling av inkomna motioner 

Det fanns inga motioner inkomna för årsmötet att ta ställning till. 
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Fastställande av verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår 

Pia Sundkvist de Beau föredrog det förslag till  verksamhetsinriktning som skrivits ner av ordförande Niklas 
Mårdbrink och sittande sekreterare. Jan Zetterlund hade synpunkter på att det kanske skulle ha funnits en 
egen punkt med ”uppsökande verksamhet” i verksamhetsinriktningen men årsmötet beslutade att detta är 
inbakat i alla/de flesta punkterna istället, även om det inte står explicit. ”Eken” föreslog att SMC borde ha en 
egen monter eller dylikt på Deltaträffen. Detta eftersom det skulle få stort genomslag – träffen hade i år ca. 
900 deltagare. Årsmötet ansåg att styrelsen för kommande år tar med sig dessa förslag i ”bagaget” och lägger 
ner lite energi på detta. 

Fastställande av budget 

Denna föredrogs av kassören Joakim Dahg och därefter godkändes den av årsmötet. 

Val av ordförande för kommande verksamhetsår 

Valberedningens förslag var att sittande ordförande Niklas Mårdbrink omvals för en tid av ett år. Årsmötet 
godkände förslaget. Niklas var tyvärr inte närvarande för att kunna presentera sig själv för årsmötesdeltagarna. 

Val av vice ordförande 

Valberedningens förslag var att sittande vice ordförande Joachim Öhman omvals för en tid av två år. 
Årsmötet godkände förslaget. Joachim presenterade sig kort för årsmötet. 

Val av sekreterare 

Valberedningens förslag var att sittande sekreterare Pia Sundkvist de Beau omvals för en tid av två år. 
Årsmötet godkände förslaget. Pia presenterade sig kort för årsmötet. 

Val av ledamot 

Valberedningens förslag var att nuvarande suppleanten Jan Zetterlund nyvals för en tid av två år. Årsmötet 
godkände förslaget. Janne presenterade sig kort för årsmötet. 

Val av suppleanter, tre stycken, för en tid av ett år 

Valberedningens förslag för suppleant ett var omval av nuvarande suppleanten Lennart Salthammer. 
Årsmötet godkände förslaget. Lennart var tyvärr inte närvarande och kunde presentera sig för årsmötet. 
Valberedningens förslag för suppleant två var nyval av Tim Danielsson från Härnösand. Då Tim inte var 
närvarande gjordes en kort presentation och motivering till valet av valberedningens sammankallande Lars 
Blomqvist. Årsmötet godkände förslaget. Valberedningens förslag för suppleant tre var nyval av Ingela 
Gardemyr från Örnsköldsvik. Årsmötet godkände förslaget, Ingela presenterade sig själv. 

Val av Revisorer, två stycken, för en tid av ett år 

Valberedningens förslag var att sittande revisor Erja Pounti-Sjöström omvals och att det sker ett nyval av 
Björn Söderlund. Årsmötet godkände förslaget. 
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Val av valberedning, minst tre personer, för en tid av ett år 

Årsmötet föreslog att sittande valberedning omväljs, detta eftersom årsmötet var ytterst nöjd med deras 
arbete. Dessutom föreslogs att ytterligare en person ska ingå i valberedningen så att den består av fyra 
personer under kommande verksamhetsår. Sittande för närvarande i valberedningen har varit Lars Blomqvist 
(sammankallande), Mikael Emanuelsson och Anders Klasson. Lars och Mikael var närvarande och 
presenterade sig själva. Årsmötet föreslog Erik Westerlund på den fjärde posten i valberedningen. Slutligen 
beslutade årsmötet följande: Omval på sittande valberedning och nyval på Erik Westerlund. 

Övriga frågor 

Fanns inga sådana att ta ställning till. 

Mötets avslutande 

Mötet avslutas av mötesordförande Daniel Eriksson. 
 
 
 
Justering: 
 
Årsmötesordförandeordförande   Årsmötessekreterare 
 
 
_____________________________   ____________________________ 
 
 
Justerare     Justerare 
 
 
_____________________________   ____________________________ 


