
 

Protokoll  
SMC Södermanlands årsmöte 2022-02-20 
Plats: Malmköpings Stadshus Tid: kl. 15.00-16.30 
 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnade av styrelsens sittande ordförande Cecilia von Hausswolff. 
 

2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet 
Till ordförande valdes Gunnar Friskopp och till protokollförare valdes Anna Runarsdotter Seppälä. 
 

3. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll 
 Jan Stegmann och Jerry von Hausswolff valdes att justera protokollet.  

 

4. Fastställande av röstlängd 
Fjorton (14) röstberättigade närvarade vid mötet. Medlemskap har kontrollerats i första hand genom 
föranmälan via konto på hemsidan, där endast aktiv medlem kunnat boka sig. En person var inte föranmäld och 
dennes medlemskap kontrollerades på plats. 
 

5. Frågor om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Mötet fann att årsmötet utlysts korrekt och i enlighet med stadgarna. 
 

6. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

7. Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse för 2020 
Föregående styrelses ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen, med stöd av ansvariga inom de olika 
school-sektionerna. 

Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet. 
 

8. Föredragning och godkännande av revisorernas berättelse. 
Cecilia von Hausswolff redogjorde för revisionsberättelsen som också delgivits de närvarande. Denna godkändes 
av mötet. 
 

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet. 
 

10. Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av distriktsorganisationens medlemmar, 

klubbar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen. 
Inga motioner/förslag har inkommit eller på annat sätt delgivits styrelsen: 

  
 



   

11. Fastställande av verksamhetsinriktningen. 
Ordföranden redogör kort för förslaget och verksamhetsinriktningen godkändes av mötet.  

 

12. Fastställande av budget. 
Ordförande redogör för budgeten vilken godkändes i sin helhet.  

 

13. Val av ordförande för ett år. 
Cecilia von Hausswolff valdes på 1 år (omval) 

 

14. Val av ledamöter och suppleanter 
Ledamot och vice ordförande – Robin Ludvigsson, 2 år (omval) 
Ledamot och vice sekreterare – Andrea Hudatsky, 2 år (nyval) 
Ledamot – Gunnar Friskopp, 2 år (omval) 
Suppleant – Björn Koefoed, 2 år (nyval) 
Suppleant – Erik Nilsson, 2 år (omval) 
Suppleant – Linus Andersson, 2 år (nyval) 

 

15. Val av en till två revisorer 
Anton Sikström, 1 år (omval) 
Ulf Posse, 1 år (omval) 

 

16. Val av två ledamöter till valberedningen. 
Maria Nyström, 1 år (omval) 

Christian Runström, 1 år (omval) 
 

17. Övriga ärenden.  
Inga övriga ärenden lades fram. 

 

18. Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande. 
 

 

 

Gunnar Friskopp Cecilia von Hausswolff 
Ordförande  Sekreterare 

 

 

 

 

Jan Stegmann Jerry von Hausswolff 
Justerare Justerare 


