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Årsmötesprotokoll SMC Örebro län den 10/3 2022 

Plats: Idrottens hus Örebro 
Tid: 18.00 
 
§ 1. Mötet öppnades av distriktets ordförande Erik Mårtensson som hälsade alla 
välkomna. 
 
§ 2. Till presidium för att leda årsmötesförhandlingarna valdes Per Stenegård till ordförande 
och Pia Westlund till protokollförare/sekreterare. 
 
§ 3. Till val av justeringspersoner, tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötets 
protokoll valdes Stefan Heidgren och Greta Särefors.         
 
§ 4. Röstlängden fastställdes genom föranmäld inskrivning till 17 stycken röstberättigade 
medlemmar. 
 
§ 5. Mötesordförande frågade mötet om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst vilket mötet ansåg 
och godkände. 
 
§ 6. Dagordningen godkändes. 
 
§ 7. Erik föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, ”Ordförande har ordet”, rubrikerna och 
slutordet i verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till 
handlingarna. Litet tryckfel i förordet där medlemsantalet inte har minskat. 
 
§ 8. Resultat och balansräkning föredrogs av kassör Hasse Risberg. Resultat och 
balansräkning godkändes och lades till handlingarna. Årsmötet beslutar att överskottet flyttas 
över till nästkommande räkenskapsår. 
 
§ 9. Revisor Hanna Fjeldstad föredrog revisorernas berättelse som godkändes och lades till 
handlingarna. 
 
§ 10. Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 11. Det fanns inga inkomna motioner. 
 
§ 12. Distriktsinformatör Joacim Sandqvist läste rubrikerna i styrelsens förslag till kommande 
Verksamhetsinriktning för det nya verksamhetsåret 2022, vilken godkändes av årsmötet. 
 
§ 13. Föreslagen budget föredrogs av kassör Hans Risberg, fastställdes och godkändes av 
årsmötet. 
 
§ 14. Till ordförande för SMC Örebro Län omvaldes Erik Mårtensson för ett år.         
 
§ 15a. Till nyval av kassör/styrelseledamot valdes Anders Liljestrand för två år. 
 
§ 15b. Till omval av styrelseledamöter valdes Claes Carlsson och Ted Ekblom ör två år. 
 
§ 15c. Till nyval/omval av suppleant omvaldes Hampus Brunstedt för ett år, nyval Anders 
Johansson och Nils Forsman för ett år. 
 
§ 16.  Till omval av två revisorer för ett år valdes Hanna Fjeldstad som sammankallande och 
Lillemor Johansson. 
 
§ 17 Till omval av två ledamöter till valberedningen omvaldes Gert Andersson 
sammankallande och Ann-Helene Alsätra på 1 år. 
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§ 18  Övriga ärenden. Inga ärenden. 
 

§ 19  Avtackning av kassör Hasse Risberg.  
 
§ 20. Mötesordförande tackar för visat intresse och nya styrelseordföranden Erik Mårtensson 

avslutar mötet. 

 
Vid protokollet Ordförande 
 
 
______________________ _______________________ 
Pia Westlund Per Stenegård 
 
 
 
Justerare  Justerare 
 
 
______________________ _______________________ 
Stefan Heidgren Greta Särefors 


