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SMC Dalarnas årsmöte 2020-03-07, Snöå Bruk Dala-Järna 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande Susanne Linnér hälsar välkomna och förklarar årsmötet öppnat 
 
§2 Val av ordförande samt protokollförare för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Stina Munters samt till protokollförande valdes 
Yvonne Rud. 

 
§3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera 

mötets protokoll 
 Som justeringsmän valdes Carl-Göran Hansson och Maria Nordqvist 
  
§4 Fastställande av röstlängd 
 23 röstberättigade personer deltog på mötet. 
  
§5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Årsmötet har blivit stadgeenligt (4 veckor före) utlyst på hemsida, Facebook 
samt i distriktsspalten i MC-folket. 

  
§6 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkänns av årsmötet. 

  
§7 Föredragande och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse samt 

resultat-och balansräkning för det gångna året 
 Verksamhetsberättelsen samt resultat och balansräkning föredrogs av distriktets 

ordförande och av distriktets kassör. Godkändes av årsmötet.  
  

§8               Föredragande av revisorernas berättelse 
           Revisor redogjorde för revisionsberättelsen. 
   
§9           Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 
           Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet. 

  
§10 Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av 

distriktsorganisationens medlemmar och klubbar samt förslag från 
styrelsen eller riksorganisationen. 

 A: Förslag från styrelsen gällande stadgeändring, § 7.1 
 
 Motion inlämnat av SMC Dalarnas styrelse gällande stadgeändring: 
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Nuvarande lydelse: 
§7.1 Sammansättning, mandatperioder 
Styrelsen, till vilken endast medlem är valbar, väljs av årsmötet och består av ordförande, 
samt sex ordinarie ledamöter. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie 
årsmöten. 
Ordföranden väljs för ett arbetsår. 
Ledamöter väljs för en tid av två år. Udda år väljs vice ordförande, sekreterare samt en 
ledamot och jämna år väljs kassör, vice sekreterare samt en ledamot. 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. 
Dessutom väljs av årsmötet minst två suppleanter för ett arbetsår. 
 
Vi föreslår följande att  
§7.1 Sammansättning och mandatperioder ändras till:  
Styrelsen, till vilken endast myndig medlem är valbar, väljs av årsmötet och består av 
ordförande samt sex ledamöter. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie 
årsmöten.  
Ordföranden väljs på ett år. Ledamöter väljs för två år. Jämna år väljs en kassör samt två 
ledamöter. Udda år väljs tre ledamöter. Styrelsens arbetsfördelning väljs på styrelsens 
konstituerande möte. I den mån så erfordras för att uppnå den föreskrivna valordningen, skall, 
oavsett vad som stadgats om mandatperiodens längd, val ske för kortare tid än två år. 
Årsmötet kan även välja suppleanter för ett arbetsår.  
 
 
SMC Dalarnas styrelse yrkar på bifall från årsmötet. 
 
 Årsmötet bifaller styrelsens yrkande om stadgeändring § 7.1 
  
§11 Fastställande av verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår 

Kommande verksamhetsinriktning lästes upp och godkändes av årsmötet. 
 
§12 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 
 Styrelsens förslag till budget för kommande år godkänns av årsmötet. 
 
§13 Val av ordförande 
 Som ordförande på ett år valdes Johan Lindström. 
  
§14 Val av övriga ledamöter till styrelsen 

Mathias Bauer Vice ordförande 2 år 
 Torsten Andersson Ledamot  2 år 
 Max Kalliga  Ledamot  2 år 
 
§15 Val av suppleanter till styrelsen 
 Johan Karlstens Suppleant   1 år 
 Henrik Matsson Suppleant  1 år 
 Tony Roth  Suppleant  1 år 
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§16 Val av 2 revisorer för 1 år 
 Omval 
 Sten-Börje Eriksson och Helge Nilsson 
 
§17 Val av valberedare för ett år 
 Omval 

Pär Lekander   1 år 
 1 Vakant 
 
§18 Övriga frågor som kan behandlas av årsmötet om detta samtycker 
 Inga övriga frågor. 

 
§19 Mötet avslutas 
 Ordförande för mötet tackar mötesdeltagarna och avslutar årsmötet. 
 

 Styrelsen avtackar Susanne Linnér samt Anders Bihlar för lång och 
trogen tjänst. 

 Tackar även dagens ordförande Stina Munters för väl genomfört 
uppdrag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………  …………………………………
   
Ordförande Johan Lindström Sekreterare Yvonne Rud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….  ……………………………………… 
Justerare Carl-Göran Hansson     Justerare Maria Nordqvist 
 


