
 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Skansbacken 4, 120 30 Stockholm 

Tel: 08-649 08 78, fax: 08-649 62 52 

E-post: styrelsen@smcstockholm.se, web: http://smcstockholm.se 
 
 

Årsmöte SMC-Stockholm län 
Plats; Scandic Klara  
Datum 2022-03-20 
Tid: kl.13.00 
DAGORDNING 

 
1.  Mötets öppnande  
2.  Val av ordförande för mötet samt sekreterare/protokollförare för mötet  
3.  Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 

mötets protokoll   
4.  Fastställande av röstlängd  
5.  Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst  
6.  Godkännande av dagordningen 
7.  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret 
8.                   Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om 

disposition av över- eller underskott i enlighet med balansräkningen 
9.  Föredragning av revisorernas berättelse 
10.  Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 
11.  Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distrikts-

organisationens medlemmar, klubbar samt förslag från styrelsen eller 
riksorganisationen 

12.  Fastställande av verksamhetsplan 
13.  Fastställande av budget  
14.  Val av ordförande till styrelsen för ett år 
15.  Val av halva antalet ordinarie ledamöter till styrelsen i enlighet med § 7.1 
16.  Val av eventuella suppleanter till styrelsen i enlighet med § 7.1 
17.  Val av två revisorer och eventuella suppleanter enligt § 11.1 
18.  Val av minst två ledamöter till valberedningen i enlighet med § 6 
19.  Övriga ärenden. Inga för distriktet bindande beslut kan fattas under denna 

punkt 
20.  Mötets avslutande 

   

 

 

 
mom. 7.1 Sammansättning, mandatperioder 
Ledamöter väljs för en tid av två år. Udda år väljs vice ordförande, 
sekreterare samt en ledamot och jämna år väljs kassör, samt två ledamöter. I den mån så 
erfordras för att uppnå den föreskrivna valordningen, skall, oavsett vad som stadgas om 
mandatperiodens längd, val ske för kortare tid än två år. 
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Verksamhetsinriktningen styr vår verksamhet och beslutas av medlemmarna i 
distriktet vid varje ordinarie årsmöte. 

SMC:s mission är att verka för ett bekymmersfritt motorcykelåkande i ett trafiksäkert 
samhälle. SMC Stockholm ska bidra till detta genom; 

SMC School:  

• rekrytering, utbildning och fortbildning av funktionärer för såväl  
grundutbildningar som utbildning på storbana. 

• anordnande av grundkurser; knix och avrostning.  
 

• deltagande vid förarkurser på storbana (avancerade kurser).  
Planera för att anordna kurser på storbana. (2021) 

• deltagande i kurser och konferenser ex. ”Arlanda”  arrangerade av SMC Riks. 
 

Trafiksäkerhet:  

• dialog med distriktets myndigheter om bland annat få tillåtelse att köra motorcykel i 
kollektivtrafikkörfält, parkeringsfrågor, vajerräcken  osv. 

• dialog och samarbete med andra aktörer inom trafiksäkerhet och motorcyklism. 
 

Värva och informera: 

• fortsatt spridning av kursverksamheten inom vårt eget och andra distrikt. 

• representation och medlemsvärvning för att ytterligare öka antalet medlemmar i 
distriktet, vid handlardagar, MC-dagar, MC-mässor, MC-träffar mm.  

• utökad dialog och samarbete med distriktets SMC-anslutna klubbar och att 
arrangera minst en klubbordförandekonferens för distriktets SMC-anslutna klubbar.  

• information till distriktets medlemmar via hemsida, mail och sociala medier, löpande 
information på hemsidan www.svmc.se/stockholm, Twitter, Instagram  samt 
Facebook för att få snabb informationsspridning till medlemmar. 

 

http://www.svmc.se/stockholm

