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Protokoll för Sveriges Motorcyklister Västra Götalands 

ordinarie årsmöte 2021 
 

Plats och tid: Styrelsen samlad på Sisjö Kullegata 6 Göteborg, övriga 

digitalt via Teams den 13 mars kl 14 

 
1. Mötets öppnande. 

Gjordes av styrelsens ordförande Ivan Wåhlström. 
 

2. Val av ordförande samt protokollförare för årsmötet. 
Peter Strandman valdes till ordförande och Björn Uddenberg till sekreterare. 
 

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera 
årsmötets protokoll. 
J-P Runze och Ehsan Asgari valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.  

 
4. Fastställande av röstlängd. 

 23 st röstberättigade fastställdes som röstlängd. 
 

5. Fråga om kallelse till årsmöte blivit stadgeenligt utlyst. 
Publicerat på hemsida under vecka 6, i MC-folket nr 2 och därmed stadgeenligt 
utlyst enligt Årsmötet. 

 
6. Godkännande av dagordningen. 

Fastställdes utan tillägg. 
 

7. Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse för det 
gångna verksamhetsåret.  
Kort föredragning gjordes av Verksamhetsberättelsen, vilken efter möjlighet till 
frågor och kommentarer givits därefter godkändes av Årsmötet. 
 

8. Föredragning och godkännande av Resultat- & Balansräkning.  
Det ekonomiska utfallet presenterades av kassören varefter Resultat- & 
Balansräkningen godkändes av Årsmötet. 

 
9. Föredragning av revisorernas berättelse.  

Peter Strandman redovisade revisorernas berättelse och deras rekommendation att 
ge styrelsen ansvarsfrihet. 

 
10.  Beslut om styrelsens ansvarsfrihet. 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2020. 
 

11.  Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av 
distriktsorganisationens medlemmar, klubbar samt förslag från styrelsen eller 
riksorganisationen.  
Inga inlämnade motioner.  
 

12.  Fastställande av verksamhetsplan 2020.  
Föredragning gjordes av verksamhetsplanen, vilken efter möjlighet till frågor och 
kommentarer givits därefter godkändes av Årsmötet. 
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13.  Fastställande av budget.  
Budgeten presenterades och fastställdes av Årsmötet.  
 

14.  Val av ordförande till styrelsen för ett år.  
Ivan Wåhlström valdes till Ordförande på 1 år 
 

15.  Val av halva antalet ledamöter till styrelsen. 
- Jan-Peter Runze valdes till vice ordförande på 2 år 
- Björn Uddenberg valdes till sekreterare på 2 år 
- Jan Rickardsson valdes till ledamot på 2 år 
- Monika Kruslock valdes till kassör på 1 år (fyllnadsval). 

 
16.  Val av minst två styrelsesuppleanter för 1 år.  

- Oskar Van Heek         
- Ronny Martinsson Bonde 
- Peter Brevell 
 

17. Val av två revisorer samt eventuella revisorssuppleanter på 1 år.  
- Auktoriserad revisor Carl Gerdtman Mazars Aukt. Revisionsbyrå 
- Tina Drakenfors 

 
18.  Val av minst två ledamöter till valberedningen för 1 år. 

Styrelsen presenterade förslag på två kandidater varpå medlemmarna föreslog 
Bengt Hägg och Peter Strandman. Peter lämnade därför tillfälligt över 
ordförandeposten till Fredrik Brandberg för vidare hantering av frågan. Vid en första 
votering röstade Årsmötet för att ha två ledamöter i valberedningen. Därefter följde 
votering för de fyra kandidaterna där varje medlem fick avlägga två röster, dvs 
sammanlagt kunde 46 röster avläggas.    
 
- Susanne Heikkinen (sammankallande) fick 20 röster 
- Tess Ohlander fick 19 röster  
 
Då endast 7 möjliga röster fanns kvar, konstaterade årsmötet att Susanne och Tess 
var valda.  

 
19.  Övriga ärenden.  

Inga 
 

20.  Mötets avslutande. 
Ordförande Peter Strandman tackade för sig och överlämnade klubban till den 
omvalde Ordföranden Ivan Wåhlström, som i sin tur tackade Peter för utmärkt 
ordförandeskap. 
 

 
 
 
Peter Strandman Björn Uddenberg 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
J-P Runze Ehsan Asgari Öhammar 
Justeringsperson Justeringsperson 


