
Årsmötesprotokoll 2020 SMC VÄSTERNORLLAND
Verksamhetsår 2020-01 till 2021-12-31

Datum: 2021-03-27
Tid: 10:00-ca 12
Plats: Höga kusten Hotell, Zoom möte

1. Mötets öppnande
●Ordförande Anders Pehr Gidlund hälsade samtliga välkomna, både på plats och

anslutna via Zoom, och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet
● Till ordförande valdes Anders Pehr Gidlund
● Till sekreterare valdes Anna-Karin Söderlind

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

● Till justerare/rösträknare valdes Katarina Funseth och Anders Jönsson

4. Fastställande av röstlängd
● Vid mötet medverkade 6st röstberättiga medlemmar.

5. Beslut om mötet blivit stadgeenligt utlyst
● Årsmötet har enligt stadgarna utlysts i god tid via annons i SMC Västernorrlands

hemsida, MC Nytt nr 2-21 och via Facebook

6. Godkännande av dagordningen
● Dagordningen lästes upp, visades via skärmdelning och godkändes av

mötesdeltagarna.

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
● Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året lästes upp och lades till

handlingarna.
● Som kommentar till verksamhetsberättelsen var att året 2020 innebar många

förändringar i och med att corona-pandemin gjorde så att det mesta av SMC’s
aktiviteter ställdes in.

8. Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om
disposition av över- eller underskott i enlighet med balansräkningen

● Resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av över- eller underskott
lästes upp och lades till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse
● Flyttades fram då föredragande revisor Carl Junker ännu inte anslutit till mötet.

10.Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
● Flyttades fram då föredragande revisor Carl Junker ännu inte anslutit till mötet.



11.Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktets medlemmar och
klubbar samt förslag från styrelsen eller Riks.

● Inga motioner har inkommit

12.Fastställande av verksamhetsplan
● Verksamhetsplanen för 2021 lästes upp och godkändes.

13.Fastställande av budget
● Budget lästes upp och godkändes.

-----------------

Revisor Carl Junker anslöt till mötet och följande punkter föredrogs.

9. Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2020.

-----------------

14.Val av ordförande till styrelsen för ett år
● Anders-Pehr Gidlund valdes till ordförande för styrelsen på ett år.

15.Val av halva antalet ledamöter till styrelsen enligt § 7.1
● Ledamot omval: Marie Norberg, 2år
● Ledamot omval: Christer Håkansson, 2år
● Ledamot nyval: Vakant

16.Val av eventuella suppleanter till styrelsen i enlighet med § 7.1
● Suppleant omval: Peter Larsson, 1 år
● Suppleant omval: Tony Brix, 1år

17.Val av två revisorer samt eventuella suppleanter i enlighet med § 11.1
● Revisor nyval: Magnus Karlsson, Y-Ekonomi, 1år
● Revisor omval: Stefan Nilsson, 1år
●

18.Val av minst två ledamöter till valberedningen i enlighet med § 6
● Ledamot och sammankallande till valberedning, omval på ett år, Katarina

Funseth

19.Övriga ärenden. Inga för distriktet bindande beslut kan fattas under denna
punkt
● Avtackning av Lars Forsberg som styrelseledamot – Tack Lars för dina insatser för

SMC Västernorrlands styrelse!
● Avtackning av Carl Junker som revisor – Tack Carl för dina revisioner!



20.Mötets avslutande
● Ordförande Anders Pehr Gidlund tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Justerare, Katarina Funseth               ________________________________________________

Justerare, Anders Jönsson                 _________________________________________________

Sekreterare, Anna-Karin Söderlind  _________________________________________________

Ordförande, Anders-Pehr Gidlund    ________________________________________________


