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Protokoll fört vid årsmöte 2006  

1. Årsmötet öppnas 

Mötet öppnades av ordförande Niklas Mårdbrink i Hamnstugan, Spikarna på Alnö. Niklas 
hälsade alla välkomna och gav en presentation av nuvarande/närvarande styrelse. 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Till ordförande och sekreterare för årsmötet valdes Niklas Mårdbrink respektive Ingela 
Gardemyr. 

3. Val av justerare, tillika rösträknare 

Till justerare, tillika rösträknare valdes Erik Tjernberg och Birgitta Jonsson. 

4. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes. Antalet deltagare inklusive styrelsen var 22 st.  

5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

Mötet beslutade att årsmötets stadgeenliga utlysande fullgjorts genom kallelse i MC-folket. 

6. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes efter tillägg under övriga frågor rörande medlemsavgifter. 

7. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhets- och kassaberättelse 

Niklas föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och Joakim D styrelsens kassaberättelse och 
båda godkändes av mötet. 

 
8. Föredragning och godkännande av revisionsberättelsen  

Niklas föredrog revisionsberättelsen och denna godkändes av mötet. 

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Behandling av motioner 

Inga inkomna motioner. 

11. Fastställande av verksamhetsinriktning 

Niklas läste upp styrelsens verksamhetsinriktning vilken godkändes av mötet. 
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12. Fastställande av budget 

Joakim D redogjorde för budgeten vilken godkändes av mötet. 

Val av ledamöter, suppleanter revisorer och valberedning 

Alla val genomfördes enligt valberedningens förslag av årsmötet enligt nedan 

13. Val av ordförande (1 år) 

Niklas Mårdbrink valdes till ordförande. 

14. Val av ledamot/vice ordförande (2 år) 

Ingela Gardemyr valdes till ledamot/vice ordförande. Detta är ett fyllnadsval för en tid av 1 år 

15. Val av ledamot/sekreterare (2 år) 

Inget val. Pia Sundkvist De Beau kvarstår som ledamot/sekreterare. 

16. Val av ledamot (2 år) 

Inget val. Jan Zetterlund kvarstår som ledamot. 

17. Val av ledamot/kassör (2 år) 

Joachim Öhman valdes till ledamot/kassör. 

18. Val av ledamot/vice sekreterare (2 år) 

Peter Janulf valdes till ledamot/vice sekreterare. 

19. Val av ledamot (2 år) 

Henrik Åhström valdes till ledamot. 

20. Val av tre suppleanter (1 år) 

Lennart Salthammer, Bo Enheim och Tomas Nilsson valdes till suppleanter. 

21. Val av två revisorer (1 år) 

Björn Söderlund och Björn Nordqvist valdes till revisorer. 

22. Val av valberedning, minst 3 personer (1 år) 

Mötet beslutade om ett omval på sittande valberedning, d v s Erik Westerlund, Anders Klasson, 
Mikael Emanuelsson, Lars Blomqvist med Lars Blomqvist som sammankallande 
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23. Övriga frågor (inga beslut) 

En fråga om hur medlemsavgiften ska betalas in, enskilt eller genom lokala klubben togs upp och 
Niklas fick i uppdrag att ta med frågan till riksårsmötet. Niklas tog upp frågan om det var 
någon/några som skulle medverka på riksårsmötet i Ronneby första helgen i september och 
förklarade viktigheten om rösträtten genom närvaro, dvs ingen möjlighet att rösta genom 
fullmakt. Rösträtten kan endast nyttjas genom att vara på plats personligen 

24. Årsmötets avslutande 

Ordförande Niklas Mårdbrink tackade alla medverkande och förklarade 2006 årsmöte avslutat. 

 
 
Justering: 
 
 
 
 
_____________________________  ____________________________ 
Niklas Mårdbrink, ordförande  Ingela Gardemyr, sekreterare 
 
 
 
 
_____________________________  ____________________________ 
Erik Tjernberg, justerare   Birgitta Jonsson, justerare 


