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  Utskriven 2022-02-18 

Protokoll SMC Norrbottens Årsmöte den 2021-02-27, klockan 13.00, 
digitalt Årsmöte via TEAMS. 

1 Mötets öppnande. 
 Agnetha Eriksson öppnar mötet klockan 13:10. Hälsar alla Välkomna till digitala mötet i Teams. 

2 Val av ordförande samt protokollförare för mötet. 
 Till mötets ordförande väljs Rolf Skoog. 
 Till mötets protokollförare väljs Anders Jonsson. 

3 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 
mötets protokoll. 

Mötet väljer Jörgen Leijon och Christina Leijon till justerare och rösträknare. 

4 Fastställande av röstlängd. 
 Röstlängden fastställs av mötet. 

5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 Mötet anser att årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

6 Godkännande av dagordningen. 
 Dagordningen godkänns. 

7 Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse samt 
ekonomisk berättelse för det gångna verksamhetsåret. 

Förvaltningsberättelsen 2020 gås igenom av mötesordförande. 

Resultat och balans redovisades av kassören. Ekonomin är god.  
Mötet godkänner dessa och berättelserna läggs till handlingarna. 

8 Föredragning av revisorernas berättelse. 
Revisorernas berättelse föredrogs av årsmötesordförande vilken föreslog årsmötet att överföra resultat 
till ny räkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  

Årsmötet beslutar om godkännande enligt revisorernas förlag. 
Revisorernas berättelse lägges till handlingarna. 

9 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet. 
 Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

10 Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktsorganisationens 
medlemmar, klubbar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen. 

Inga inkomna motioner till detta årsmöte. Punkten Lägges till handlingarna. 

11 Fastställande av verksamhetsinriktning. 
Verksamhetsinriktning läses upp av styrelsen. Mötet fastställer verksamhetsinriktningen. 

12 Fastställande av budget. 
Budgeten redovisas av styrelsen och mötet fastställde budgeten för 2021.  
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13 Val av ordförande till styrelsen för ett år. 
Till ordförande föreslås Agnetha Eriksson och väljs till ordförande för ett år. 

14 Val av ordinarie ledamöter till styrelsen i enlighet med § 7.1. 
Till Styrelseledamot och sekreterare 2 år föreslås omval av Anders Jonsson, Rosvik. 

Till Styrelseledamot och kassör på 2 år föreslås nyval av Ulf Klintarp, Luleå. 
Till Styrelseledamot och vice sekreterare på 2 år föreslås omval av Maria Syrjälä, Luleå 
Mötet godkänner valberedningens förslag och väljer dessa på två år. 

15 Val av suppleanter till styrelsen i enlighet med § 7.1. 
Till Suppleant föreslås omval Jan Löfgren, Luleå. 
Till Suppleant föreslås omval Stefan Millgård, Luleå. 

Till Suppleant föreslås omval Ronald Lundberg, Boden. 
Till Suppleant föreslås omval Jonas Blomberg, Gammelstad. 
Till Suppleant föreslås nyval Mikael Karlberg, Luleå. 

Mötet godkänner valberedningens förslag och väljer dessa på ett år. 

16 Val av två revisorer och ev. suppleanter i enlighet med § 11.1. 
Till revisor föreslås omval Anders Gustafsson, Niemisel, och nyval Erik Lundström Piteå.  

 Till revisorssuppleant föreslås nyval Donald Eriksson Luleå  
 Mötet godkänner valberedningens förslag och väljer dessa för ett år enligt förslag. 

17 Val av valberedning, minst två ledamöter varav en sammankallande till 
valberedningen i enlighet med § 6.   

Mötet föreslår som valberedning, Ola Arvidsson sammankallande, nyval Anki Randeblad Boden och 
Stefan Hult Luleå. 
Mötet väljer dessa till valberedning enligt årsmötets förslag. 

18 Övriga ärenden.  
     Inga för distriktsorganisationen bindande beslut kan fattas under denna punkt. 

Inga övriga punkter kommer upp och punkten lägges till handlingarna. 

19 Mötets avslutande 
 Mötets ordförande avslutar årsmötet klockan 13:47.  
 
 

_________________________________   
Vid protokollet, Anders Jonsson    
 

_________________________________  _________________________________ 
Justeras, Jörgen Leijon    Justeras, Christina Leijon 


