
  Västra Götaland

PROTOKOLL 

FÖRT VID SMC VÄSTRA GÖTALANDS ÅRSMÖTE 19 OKTOBER 2014
PÅ NATURUM VÄNERSKÄRGÅRDEN VICTORIAHUSET, LÄCKÖ 

 

§ 1 Mötets öppnande.
Jan Rickardsson välkomnade och överlämnade ordet för en kort presentation av Naturum 
Vänerskärgården Victoriahuset, och vad anläggningen kan erbjuda i form av vistelsepaket med mat, 
boende och musikarrangemang.
Därefter förrättades val av presidium för årsmötet.

§ 2 Val av ordförande samt protokollförare för årsmötet.
Beslut
Till ordförande för årsmötet valdes Tore Ternell och till protokollförare valdes Lillemor "ela" Johansson.

§ 3 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
Beslut
Till justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet valdes Ann-
Britt Jungblom och Magnus Ring.

§ 4 Fastställande av röstlängd.
Ann-Britt Jungblom var föredragande: 36st röstberättigade. Reviderades kort därefter av Magnus Ring 
till 37 stycken röstberättigade. 
Beslut
Röstlängden fastställdes till 37 röstberättigade.

§ 5 Fråga om kallelse till årsmöte har blivit stadgeenligt utlyst.
Jan Rickardsson besvarade frågan med att årsmötet har: 
- annonserats i Gulingen 2014 

   (Gulingen 2014 skickades, som bilaga till MC-Folket nr 3, till samtliga medlemmar i Västra Götaland)
- annonserats i medlemstidningen MC-Folket nr 7 
- Upprop har gjorts i distriktsspalten (samma nr. som ovan)
- Information har funnits i kalendern på hemsidan sedan början av året
- Separat reklamruta har funnits på hemsidan de senaste två veckorna.
Beslut
Årsmötet beslutade att kallelse till årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 
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§ 6 Godkännande av dagordningen.
Beslut
Dagordningen godkändes. 

§ 7 Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
Mötesordförande Tore gick snabbt igenom verksamhetsberättelsen genom uppläsning av rubrikerna.
SMC Västra Götalands ordförande Jan Rickardsson läste upp verksamhetsberättelsens slutord.
Kassör Michael Färdigh var föredragande för den ekonomiska redovisningen av förvaltningsberättelsen, 
se bilaga till detta protokoll.
Beslut
Årsmötet godkände styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse
Revisor Magnus Ring föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna rekommenderar att årsmötet beviljar 
den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-2014.
Revisionsrapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
Beslut
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-2014. 

§ 10 Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktsorganisationens medlemmar, klubbar samt förslag från 
styrelsen eller riksorganisationen.
Inga inkomna motioner att behandla.

§ 11 Fastställande av verksamhetsinriktning.
Ordförande Jan Rickardsson var föredragande.
Beslut
Det upplästa förslaget för verksamhetsinriktning fastställdes.

§ 12 Fastställande av budget.
Kassör Michael Färdigh var föredragande
Beslut
Det föredragna budgetförslaget fastställdes.

 

§ 13 Val av ordförande till styrelsen för ett år.
Beslut
Jan Rickardsson valdes till ordförande för ett år. Omval
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§ 14 Val av tre ledamöter för 2 år (sekreterare, vice ordförande samt en ledamot).
Beslut
Ann-Britt "Ammi" Jungblom valdes till vice sekreterare för två år. Omval.
Michel Färdigh valdes till kassör för två år. Omval.
Jan Johansson valdes till ledamot för två år. Omval.

§ 15 Val av minst två suppleanter för 1 år.
Beslut
Nedanstående personer valdes till suppleanter för ett år:
Lillemor ”ela” Johansson. Omval.
Peter Stegrell. Omval.
Sture Johansson. Omval.
Kjell Andersson. Omval.
Niklas Östergren. Omval.
Clas Törnqvist. Nyval.
Gro Olsen. Nyval.
Lars Lind. Nyval.

§ 16a Val av två revisorer för 1 år.
Beslut
Nedanstående personer valdes till revisorer för ett år:
Christer Bernlo, Omval.
Magnus Ring. Omval.

      b Val av en revisorssuppleant för 1 år.
Beslut
Linda Hellsten valdes till revisorssuppleant för ett år. Omval.

 
§ 17 Val av minst tre ledamöter till valberedningen för 1 år.

Beslut
Nedanstående personer valdes till valberedare för ett år:
Tore Ternell. Omval.
Lena Olausson. Nyval.
Håkan Alenfors. Nyval.

 
§ 18 Övriga ärenden. 

Inga för distriktsorganisationen bindande beslut kan fattas under denna punkt.
- Fråga ställdes om uppdatering och utformning av hemsidan. Jan Rickardsson svarade att arbete pågår 
och att styrelsen sätter stor vikt vid detta.
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 Synpunkt angående tillgång till årsmöteshandlingarna i god tid innan årsmötet. Jan Rickardsson svarade 
att nuvarande avgränsning av verksamhetsåret med byte mitt under ”brinnande” säsong – 31 aug/1 sept – 
medför stora svårigheter att hinna färdigställa alla uppgifter i god tid innan årsmötet. Förhoppningsvis 
kan detta förbättras genom det av västgötadistriktet till riksårsmötet motionerade förslaget om att istället 
ha kalenderår som verksamhetsår. SMC:s riksårsmöte i september beslutade enligt detta. Ytterligare ett 
riksårsmöte krävs innan ändring kan göras.

 
§ 19 Mötets avslutande.

Avtackning 
Tore Ternell tackades för sin insats som Årsmötesordförande.
Avgående valberedare Elisabeth Konradsson och Peter Johansson tackades i sin frånvaro.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

………………………………………………………….........
Tore Ternell, årsmötesordförande

………………………………………………………………….. ……………………………………………………………
Ann-Britt Jungblom, protokolljusterare Magnus Ring,  protokolljusterare

Bilagor till protokollet
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Bokslut
Revisionsberättelse
Budgetförslag
Verksamhetsinriktning
Röstlängd 2 sidor
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