
                                    SMC Västra Götaland 

1 
 

 

Protokoll styrelsemöte 3 kl. 11.00 den 5 mars, 2022. Mötet sker I 
samband med årsmöte Grand Hotell. Alingsås, kl. 1100   

Stora styrelsen 

 

§ 1. Mötets öppnande.  

§ 2. Suppleanters eventuella inträde som beslutande. Behövs inte.  

§ 3. Godkännande av dagordningen. Godkändes. 

§ 4. Föregående mötesprotokoll. Godkändes. 

§ 5. Inkomna skrivelser. Inga.  

§ 6. Ekonomi 
Allt arbete med bokslut och budget klart. School behöver skapa projektnr för 
2022 vilket MCT löser snarast.  

 Ny bokföringsbyrå utsedd - Kontera Mera ledd av Veronica Jensen.  
 

§ 7. Rapporter från arbetsgrupper inför 2021 och inför årsmötet: 

a. Club. En större MC-träff under namnet Poker Run planeras den 14/5.  
 
b. School. Mycket starkt bokningsläge där de flesta kurser redan är fullbokade. 

Detta styrker vår tes att vi skulle kunna hålla ännu fler kurser, men tyvärr är 
tillgången till banor starkt begränsad.   

 
c. Web/Info. Vi har nu möjlighet till direkt kommunikation med våra medlemmar 

via mail i vårt interna IT-system. 
 

d. Valberedningens förslag till årsmötet presenterades enligt nedan 
 

 Val av ordförande till styrelsen för ett år.  
Valberedningens förslag:  Ivan Wåhlström  
 

 Val av kassör två år. 
Valberedningens förslag:  Monica Kruslock 
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Val av ledamot tillika vice sekreterare styrelsen för 2 år. 
Valberedningens förslag: Hans Byström

Val av ledamöter för 2 år.
Valberedningens förslag:                    Mikael Lundqvist
                                             Camilla Rova (fyllnadsår)
                                                          
                                                        
Val av minst två styrelsesuppleanter för ett år. 
Valberedningens förslag:  Ronny Martinsson

Peter Brevell

Val av två revisorer för ett år.
Valberedningens förslag: Hans Ringle

Carl Hjertman - Auktoriserad revisor
                                                

Val av en revisorssuppleant för ett år.
Valberedningens förslag: (Inget måste enligt stadgarna)

Val av minst två (ev tre) ledamöter till valberedningen för ett år.
Valberedningens förslag: Susanne Heikkinen sammankallande

Jan Rickardsson
Åsa Nordesand

                         

§ 8. Övriga frågor

Gratifikationer till avgående funktioner presenterades och godkändes. 

§ 9. Mötet avslutas.     

Ivan Wåhlström Björn Uddenberg
Ordförande Sekreterare


