
PROTOKOLL
Årsmöte SMC Kronoberg 2022

1. Mötets Öppnande: Björn hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade mötet. 

2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare: Björn Jacobsson och Gunilla Helge.

3. Val av 2st justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera 

mötets protokoll: Hans Winberg, Johan Westergren.

4. Fastställande av röstlängd: 20 stycken närvarande.

5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst: kallelse har varit med i Mc-Folket och på 

Facebook.

6. Godkännande av dagordningen: Dagordningen lästes igenom och godkändes.

7. Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelse 2020 samt 2021:  

Verksamhetsberättelsen lästes igenom och godkändes. Vi hade 2 Jannerundor 

utöver.

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

disposition av över- eller underskott i enlighet med balansräkningen: 2020 resultat 

och balansräkning Godkändes. 2021 resultat och balansräkning godkändes.

9. Föredragande och godkännande av revisorernas berättelse: Revisionsberättelsen 

lästes igenom och godkändes.

10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet: Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2020 och 2021.

11. Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktets medlemmar och 

klubbar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen: Inga motioner har 

inkommit.

12. Fastställande av verksamhetsplan för 2022: Verksamhetsplanen lästes igenom och 

godkändes. 

13. Fastställande av budget för 2022: Budgeten lästes igenom och godkändes.

14. Val av ordförande till styrelsen för ett år: Ordförande: Björn Jacobsson. 

15. Val av ledamöter till styrelsen enligt § 7.1 (se Bilaga 1):  Fyllnadsval på ett år: Vice 

ordförande: Kaj Viljakainen,   Sekreterare: Gunilla Helge,  Ledamot: Johanna 

Jonsson

Ordinarie val för två år: Vice sekreterare: Petter Hammarbäck,  Kassör: Carlos 

Moreno, Ledamot  Kay-Uwe Naumann

16. Val av eventuella suppleanter till styrelsen i enlighet med § 7.1 (se Bilaga 1): Majvor 

Löfgren, Fredrik Oskarsson och Johan Westergren.



17. Val av två revisorer och eventuell revisorssuppleant: Göran Andersson och Roger 

Hultenius.

18. Val av minst två ledamöter till valberedningen och sammankallande för 

valberedningen, i enlighet med §6: Det finns inga att välja.

19. Övriga ärenden: Vi ska kolla upp hur det fungerar med Facebook. 

20. Mötets avslutande: Björn tackade för visat intresse och avslutade mötet. Sen bjöds 

det på smörgåstårta.

 

 Björn Jacobsson Johan Westergren

Hans Winberg


