
 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte SMC Jönköpings län den 19 mars 2022 
 
 
Datum:  Lördagen den 9 mars 
 
Plats:  VMCK   
 
Tid: Kl. 15.00      
 
Dagordning 
 
 

1 Öppnande 
Stefan Jönsson hälsade alla välkomna och förklarade 
dagens årsmöte öppet.   

2 
Val av ordförande samt 
protokollförare till mötet 

Björn Deichmann valdes till ordförande.  
Protokollförare valdes Mikael Hultberg 

3 

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

Beslutades att utse Rickard Krohn och Marcus Lindell.  

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 och Facebook.  
  
Beslutades att godkänna kallelsen till årsmötet 

6 
Godkännande av 
dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes 

7 

Föredragning av styrelsens 
verksamhetsberättelse för 
det gångna 
verksamhetsåret 

Verksamhetsberättelsen för 2021 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 dessa till handlingarna. Samt att fastställa 
årets resultat till 141 538kr. 
 
 

9 
Föredragning av 
revisionernas berättelse 

Revisorernas berättelse upplästes och lades till 
handlingarna  
  



Revisorerna föreslår att styrelsen 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 

Inga motioner har inkommit 

12 
Fastställande av 
verksamhetsplan 

Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 
presenterades  
  
Björn berättade om aktiviteter om planen för 2022. 
Flera nya aspiranter utbildas. Positiv utveckling av nya 
blivande instruktörer till våra aktiviteter i länet.  
 
15 st. funktionär finns till förfogande. 
 
Beslutades att anta styrelsens förslag till 
verksamhetsplanen för 2022. 

13 Fastställande av budget 

Styrelsens förslag till budget presenterades  
  
Beslutades att anta styrelsens förslag till budget för 
verksamhetsåret 2022. 

14 
Val av ordförande till 
styrelsen för ett år 

Beslutades att enhälligt välja Stefan Jönsson till 
ordförande för ett år, 2022 

15 

Val av halva antalet 
ledamöter till styrelsen 
enligt § 7.1 

Beslutades att välja följande ledamöter på 2 år 
 
Mikael Hultberg (Sekreterare). Fyllnad 1 år 
 
Elisabeth (Fia) Wiberg. Väljs på 2 år 
 
Johan Westerberg (Kassör) 2 år 
 
Jan Karlsson (Ledamot) 2 år 
 
Följande nedan är sittande och inget val i år 
 
Dennis McCready (Vice ordförande) sittande 
 
Leif Rogö sittande 
 

16 

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

Ina Näsmark från Jönköping 
 
Peter Eklund från Jönköping 
 
Björn Deichmann från Huskvarna 



17 

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

Beslutades att till omval välja revisorn Håkan Eriksson 
från Vetlanda och ny revisor Linda Ström från Månsarp. 

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 

Rix årsmöte och aktiviteter har blivit en kostsam 
historia för folket. Kan det finnas något billigare 
alternativ för flera för att kunna närvara?  
 

20 Mötet avslutas 

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

   

 
Dag som ovan 
 
 
 
 
 
Mikael Hultberg               Rickard Krohn   
Sekreterare                       Justerare                                
 
 
 
 
 
Björn Deichmann  Marcus Lindell 
Ordförande   Justerare 


