
 
 
 
PROTOKOLL ÅRSMÖTE SMC VÄSTRA GÖTALAND 5 MARS 2022 
 

1. Mötets öppnande 
Styrelsens ordförande öppnade mötet.  
 

2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet 
Peter Strandman valdes till Ordförande och Björn Uddenberg till 
protokollförare. 
 

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden 
justera mötets protokoll 
Valdes Mikael Lundquist och Hans Byström. 
  

4. Fastställande av röstlängd 
17 personer med giltiga medlemskap. 
 

5. Beslut om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Konstaterades att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 

6. Godkännande av dagordningen 
Godkändes. 
 

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna 
verksamhetsåret 
Mötets Ordförande redovisade verksamhetsberättelsen vilken funnits 
tillgänglig på hemsidan sedan 25 februari, varefter denna fastställdes. 
 



 
 
 

8. Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt 
beslut om disposition av över- eller underskott i enlighet med 
balansräkningen 
Resultat- & Balansräkningen samt balansering av överskottet fastställdes.  
 

9. Föredragning av revisorernas berättelse 
Föredragning av auktoriserad revisor Carl Gerdtmans  revisionsberättelse 
gjordes. Denna tillstyrker styrelsens ansvarsfrihet.  
 

10.  Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  
 

11.  Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktets 
medlemmar och klubbar samt förslag från styrelsen eller Riks 
Inga inlämnade. 
 

12.  Fastställande av verksamhetsplan 
Mötets Ordförande redovisade verksamhetsplanen vilken funnits 
tillgänglig på hemsidan sedan 25 februari, varefter denna fastställdes. 
 

13.  Fastställande av budget 
Mötets Ordförande redovisade budget för 2022 vilken funnits tillgänglig 
på hemsidan sedan 25 februari, varefter denna fastställdes. 
 

14. Val av ordförande till styrelsen för ett år 
Sittande Ordförande Ivan Wåhlström omvaldes. 
  

  



15. Val av halva antalet ledamöter till styrelsen enligt § 7.1
Valdes Mikael Lundqvist ledamot på 2 år, Hans Byström ledamot och vice 
sekreterare på 2 år, Camilla Rova i fyllnadsval på 1 år samt Monica 
Kruslock som Kassör på 2 år.    

16. Val av eventuella suppleanter till styrelsen i enlighet med § 7.1
Valdes Ronnie Martinsson Bonde och Peter Brevell.

17.Val av två revisorer samt eventuella suppleanter i enlighet med § 11.1
Valdes auktoriserad revisor Carl Gerdtman och lekmannarevisor Hans 
Ringle. 

18. Val av minst två ledamöter till valberedningen i enlighet med § 6
Valdes Susanne Heikkinen som sammankallande samt Jan Rickardsson 
och Åsa Nordesand.

19. Övriga ärenden
Inga.

20. Mötets avslutande
Mötesordföranden Peter Strandman tackades för gott arbete.

Peter Strandman Björn Uddenberg
Mötesordförande Protokollförare

Mikael Lundquist Hans Byström
Justerare Justerare


