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SMC Dalarnas årsmöte 2019-03-10, Mora Parken, Mora 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande Susanne Linnér hälsar välkomna och förklarar årsmötet öppnat 
 
§2 Val av ordförande samt protokollförare för mötet 

Som ordförande för mötet valdes Anna Hed. Som protokollförande valdes 
Yvonne Rud. 

 
§3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera 

mötets protokoll 
 Som justeringsmän valdes Sören Pettersson och Lars-Erik Steger 
  
§4 Fastställande av röstlängd 
 18 röstberättigade personer deltog på mötet. 
  
§5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Årsmötet har blivit stadgeenligt (4 veckor före) utlyst på hemsida, Facebook 
samt i distriktsspalten i MC-folket. 

  
§6 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkänns av årsmötet. 

  
§7 Föredragande och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse för det 

gångna året 
 Verksamhetsberättelsen samt resultat och balansräkning föredrogs av distriktets 

ordförande och av distriktets kassör. Godkändes av årsmötet.  
  

§8               Föredragande av revisorernas berättelse 
           Revisor redogjorde för revisionsberättelsen. 
   
§9           Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 
           Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet. 

  
§10 Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av 

distriktsorganisationens medlemmar och klubbar samt förslag från 
styrelsen eller riksorganisationen 

 Inga motioner har inkommit. 
  
§11 Fastställande av verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår 
 Kommande verksamhetsinriktning lästes upp, justerades och godkändes av    
årsmötet. 
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§12 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 
 Styrelsens förslag till budget för kommande år godkänns av årsmötet. 
 
§13 Val av ordförande 
 Som ordförande på ett år valdes Susanne Linnér. 
  
§14 Val av övriga ledamöter till styrelsen 
 Nyval 

Kassör Mona Abbasi Stolpe 2 år 
 Sekreterare Yvonne Rud  2 år 
 Ledamot Johan Lindström 1 år 
 Ledamot  Mathias Bauer 1 år 
 Omval 
 Ledamot  Marie Börjesson 2 år 
 
§15 Val av suppleanter till styrelsen 
 Nyval suppleanter: 
 Henrik Öhrn   1 år 
 Torsten Andersson  1 år 
 1 Vakant 
 
§16 Val av 2 revisorer för 1 år 
 Sten-Börje Eriksson och Helge Nilsson 
 
§17 Val av valberedare för ett år 
 Pär Lekander   1 år 
 1 Vakant 
 
§18 Övriga frågor som kan behandlas av årsmötet om detta samtycker 
 

 Jukka lyfter frågan om Paragraf 7:1, föreslår att styrelsen skriver om 
paragraf 7 punkt 1 för att underlätta för valberedningen. 

 Ordförande Susanne Linnér avtackar Ingrid Dangardt som avgår från 
styrelsen samt Carl-Göran Hansson och Jukka Kareketo som avgår från 
valberedningen. Avgående styrelsemedlemmar som ej var närvarande 
Mia Rönnholm, Inez Knudsen och Johan Norberg avtackas vid senare 
tillfälle. 

 Tackar även dagens ordförande Anna Hed för väl genomfört uppdrag.  
 

§19 Mötet avslutas 
 Ordförande för mötet tackar mötesdeltagarna och avslutar årsmötet. 
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………………………………  …………………………………
   
Ordförande Susanne Linnér Sekreterare Yvonne Rud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….  ……………………………………… 
Justerare Sören Pettersson   Justerare Lars-Erik Steger  


