
 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte SMC Jönköpings län den 10 april 2021 
 
 
Datum:  Lördagen den 10 april 
 
Plats:  Digitalt via Teams   
 
Tid: Kl. 15.00      
 
Dagordning 
 
 

1 Öppnande 
Leif Rogö hälsade alla välkomna och förklarade dagens 
årsmöte öppet.   

2 
Val av ordförande samt 
protokollförare till mötet 

Stefan Jönsson valdes till ordförande.  
Protokollförare valdes Mikael Hultberg 

3 

Val av justeringspersoner, 
tillika rösträknare, att 
jämte ordförande justera 
mötets protokoll 

Beslutades att utse Fredrik Härnström.  

4 Fastställande av röstlängd 21 st. 

5 
Beslut om mötet blivit 
stadgeenligt utlyst.  

Enligt § 4.3 skall kallelse göras till alla medlemmar 
senast 4 veckor före årsmöte.  
Lagts upp på SMC:s hemsida, mejl, Facebook och MC -
Folket.  
  
Beslutades att godkänna kallelse till årsmötet 

6 
Godkännande av 
dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes 

7 

Föredragning av styrelsens 
verksamhetsberättelse för 
det gångna 
verksamhetsåret 

Verksamhetsberättelsen för 2020 presenterades och 
gicks genom.  
  
Beslutades att godkänna verksamhetsberättelsen 

8 

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

Resultat och balansräkning presenterades. 
 
Beslutades att godkänna resultat och balansräkning 
och lägga denna till handlingarna. Samt att fastställa 
årets resultat till 76 715kr. 
 
 
 



9 
Föredragning av 
revisionernas berättelse 

Revisorernas berättelse upplästes och lades till 
handlingarna  
  
Revisorerna föreslår att styrelse och dess kassör 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

10 
Beslut om styrelsens 
ansvarsfrihet 

Beslutades att i enlighet med revisorernas förslag 
bevilja styrelsen och dess kassör ansvarsfrihet för det 
gångna året. 

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

Utbildning i skyddsutrustning. Tapio Sulasalmi  
Lägga in utbildning om hur man ska utrusta sig på 
korrekt sätt som förare för att köra hoj. Utbildningen 
kan vara i anslutning till andra aktiviteter, ex på 
vårkanten, (vintertid kan oxå vara bra då hojen står i 
garaget) och då behöver man inte åka extra eller om 
det med rådande läge körs via webben. Jag upplever 
som nybörjare att vi nog till var man/kvinna söker 
information om skyddsutrustning och klädsel på egen 
hand men jag är inte säker att vi träffar rätt. Och det 
kostar en del.  
Styrelsens svar.  
Enligt lag gäller godkänd hjälm som skyddsutrustning. I 
SMC:s kursupplägg står det bl.a. att skyddskläder för 
motorcykelåkning ska användas. I våra egna 
utbildningar skrivs dessutom detta: Det är viktigt att du 
tar med dig ett giltigt körkort, är klädd för att köra hoj 
och att hojen är minst trafikförsäkrad och godkänd för 
att köra på vanliga gator. Den klädsel som gäller på 
våra kurser är hjälm, ryggskydd, MC-ställ, MC-skor och 
MChandskar. Hela utrustningen är självklart godkänd 
enligt svensk standard. 
Kommer informera på våra MCT utbildningar. Öppna 
upp för våra handlare i länet där vi kan ha information 
om kläder.  

12 
Fastställande av 
verksamhetsplan 

Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 
presenterades  
  
Erik Hedman MCT berättade om aktiviteter 2020 och 
lite om planen för 2021. Många nya aspiranter utbildas. 
Positiv utveckling av nya blivande instruktörer till våra 
aktiviteter i länet.  
 
Beslutades att anta styrelsens förslag till 
verksamhetsplanen för 2021. 

13 Fastställande av budget 

Styrelsens förslag till budget presenterades  
  
Beslutades att anta styrelsens förslag till budget för 
verksamhetsåret 2021  

14 
Val av ordförande till 
styrelsen för ett år 

Beslutades att enhälligt välja Stefan Jönsson till 
ordförande för ett år, 2021 



15 

Val av halva antalet 
ledamöter till styrelsen 
enligt § 7.1 

Beslutades att välja följande ledamöter på 2 år 
 
Dennis McCready (Vice ordförande)  
 
Leif Rogö  
 
Elisabeth (Fia) Wiberg vice sekreterare. Fyllnadsval 1 år 
 

16 

Val av eventuella 
suppleanter till styrelsen i 
enlighet med § 7.1 väljs på 
1 år 

Björn Deichmann från Huskvarna (Moonriders) 
Ina Näsmark från Jönköping 
Camilla Lindberg från Skillingaryd 
 

17 

Val av två revisorer samt 
eventuella suppleanter i 
enlighet med § 11.1 

Beslutades att till omval välja revisorerna Martin 
Ekström och Håkan Eriksson. 

18 

Val av minst två ledamöter 
till valberedningen i 
enlighet med § 6 

Beslutades att till omval välja Peter Nydahl från Habo 
och Pernilla Freij från Jönköping till valberedare. Peter 
Nydahl som sammankallande 

 
19 

Övriga ärenden. Inga för 
distriktet bindande beslut 
kan fattas under denna 
punkt 

Till nästa årsmöte läggs handlingarna upp på hemsidan 
innan så medlemmarna kan läsa igenom före mötet.  
 
Peter Nydahl har ett tacktal för Leif Rogö som avgår 
som ordförande.  
Tacktal för Fredrik Härnström som avgår.  
Leif riktar sig till Fredrik som tar en paus i styrelsen.  

20 Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet avslutat 
Ordförande tackade för bra deltagande i årsmötet och 
förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.  
  
 

   

 
Dag som ovan 
 
 
 
 
 
Mikael Hultberg               Fredrik Härnström   
Sekreterare                       Justerare                                
 
 
 
 
 
Stefan Jönsson 
Ordförande 


