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Protokoll fört vid Sveriges Motorcyklister Centralorganisations årsmöte  
på Ronneby Brunn den 2 september 2006 
 
 
Ordförande Larz Glemfors hälsade samtliga närvarande välkomna till årsmötet på Ronneby Brunn och 
började med att be om ursäkt för hur man har hanterat frågan om namnändring.  
I MC-Folket har man redan gått ut och skrivit om det nya namnet, Sveriges Motorcyklister, trots att 
beslut om en eventuell namnändring inte ännu har fattats. 
 
Styrelsen, valberedningen, revisorerna samt närvarande från kansliet och Mc-folket presenterades. 
 
Följande inbjudna gäster presenterades: 
 
Johan Trotzig  Folksam  
Åsa Sköldefalk  Folksam 
Per Johansson  McRF 
Sture Fredell  SVEMO 
Pelle Westling  SVEMO 
Dan Olsson  SMR 
Viktor Lindholm SMR 
Rolf Eliasson  Mediabiten 
 
Larz lämnade över ordet till Johnny Gylling som berättade om sig själv, Ronneby Brunnspark som 2005 
utsågs till Sveriges vackraste park  och om Blekinges framtidstro. 
 
§ 1. Årsmötets öppnande 
 Ordförande Larz Glemfors förklarade årsmötet öppnat. 
 
§ 2. Val av ordförande samt protokollförare för årsmötet 
 Beslut: Årsmötet beslöt välja Johnny Gylling, Nättraby, till ordförande 
 Beslut: Årsmötet beslöt välja Susanne Adolfsson, Norrköping, till protokollförare. 
 
§ 3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande justera årsmötets 

protokoll 
Beslut: Årsmötet beslöt välja Anders Silfwerplatz, SMC Värmland, och Leif Ringquist, SMC 
Gotland, till justeringspersoner tillika rösträknare. 

 
§ 4. Fastställande av röstlängd 
 196 röstberättigande medlemmar fanns närvarande på årsmötet. 
 
§ 5. Frågor om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 Årsmötet ansåg att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§ 6. Godkännande av dagordning 

Beslut: Årsmötet beslöt godkänna den föreslagna dagordningen 
 
§ 7. Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse 

Mötesordförande läste en rubrik i taget i förvaltningsberättelsen, och mötesdeltagarna 
bereddes möjlighet att komma med frågor. 
 
Larz Glemfors gör ett tillägg till förvaltningsberättelsen.  
HONDA Sverige har skänkt 140 000 kr till trafiksäkerhetsarbetet i SMC dessa pengar har man 
fått in på en auktion. Det har tidigare skrivit som detta i MC-Folket men av misstag har det inte 
kommit med i förvaltningsberättelsen. 
 
Morgan Larsson undrade över kostnaden för medlemskap i olika organisationer och om det 
görs någon utvärdering för att se om SMC ska vara med i alla organisationer. 
 
Jukka Kareketo svarade att FEMA står för den största kostnaden med 31 100 Euro. 
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Maria Nordqvist tillägger att man gör en utvärdering varje år. FEMA har 3 anställda i Bryssel, 
utan dom skulle vi inte ha något att säga till om.  
 
Larz Glemfors påpekar att det vore förödande om en så stor organisation som SMC inte skulle 
kunna påverka. 
 

 Beslut: Årsmötet beslöt godkänna förvaltningsberättelsen. 
 
§ 8. Föredragning och godkännande av revisorernas berättelse 

Revisor Kai Adolfsson läste upp revisorernas berättelse för tiden 2005-07-01 –  2006-06-30.  
Beslut: Årsmötet beslöt godkänna revisorernas berättelse samt fastställde föreslagen 
redovisning och balansräkning. 

  
§ 9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 

Beslut: Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 10. Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av organisationens medlemmar, samt förslag från 

styrelsen:  
 
 ___________________________________________________________________ 
 MOTION   A  
 

Stadgeändringar från SMC Västerbotten  
 
Förslag 1 till 2006 års riksstämma  
Föreningens stadgar är ett grundläggande och viktigt dokument. Förslag till nya stadgar har, 
med stöd av 7.2 i nuvarande stadgar, behandlats på länsordförandemötet i mars 2006. SMC 
Västerbotten anser att de stadgar som godkändes vid länsordförandemötet bör justeras i några 
principiellt viktiga frågor och föreslår därför att årsmötet beslutar följande lydelse i berörda 
delar. 
 
Röstning vid stämma  
Vi anser inte att det finns skäl att frångå nuvarande ordning angående utslagsröst, dvs att vid 
lika röstetal har årsmötesordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör. Om 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet begränsas möjligheterna att föra t.ex. en skadeståndstalan. Det 
är därmed inte rimligt att den som varit ordförande under året har utslagsröst i frågan om 
ansvarsfrihet för "sin" styrelse. På grund av frågans art bör ingen i den aktuella styrelsen ha rätt 
att rösta. Det är inte heller lämpligt att någon som under året på ett avgörande sätt påverkat  
verksamheten ska ha utslagsröst det vid årsmötet, som är de vanliga medlemmarnas 
huvudsakliga tillfälle till inflytande. Inte heller bör nyvalda styrelsemedlemmar ha rösträtt 
beträffande val av de revisorer som ska granska deras arbete. 

 
Godkänt förslag, mom. 7.4 (del av) 
Varje, vid årsmötet närvarande medlem som antecknats i röstlängden, äger en röst. 
 
Vid lika röstetal har den som är utsedd till SMC:s styrelseordförande utslagsröst, utom vid 
personval då lotten avgör. 
 
Motförslag, mom. 7.4 (del av) 
Varje, vid årsmötet närvarande medlem som antecknats i röstlängden, äger en röst. 
Medlemmar i avgående styrelse har dock på grund av jäv inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet 
för styrelsen. Inte heller har medlemmar i den nya styrelsen rösträtt vid val av revisorer och 
revisorssuppleanter. 

 
Vid lika röstetal har årsmötesordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.  
Uteslutning av klubb/medlem  
Det finns i motorcykelkretsar klubbar och individer som är tungt kriminellt belastade och som 
representerar åsikter som inte är förenliga med ett demokratiskt samhälle. Det är därför viktigt 
att föreningen snabbt, utan omgång med kallelse till extra årsmöte eller inväntande av ordinarie 
årsmöte, kan utesluta klubbar/personer som gör att SMC:s trovärdighet och seriösa inställning 
kan ifrågasättas. En möjlighet att få saken prövad av årsmöte bör dock finnas för den klubb 
eller person som så önskar.  
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Godkänt förslag, mom. 12.1 (del av) resp. 12.2 (del av)  
 
… eller på annat sätt skadat riksorganisationen, kan uteslutas ur riksorganisationen av 
ordinarie eller extra årsmöte.  
 
Motförslag (tillägg) mom. 12.1  
I de fall frågan om uteslutning uppkommit på grund av misstanke om eller konstaterad 
brottslighet eller liknande omständigheter, som medför att SMC har grundad anledning att inte 
vilja förknippas med klubben, får dock beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Om klubben så 
begär skall detta beslut omprövas vid närmast följande årsmöte.  
 
mom. 12.2  
I de fall frågan om uteslutning uppkommit på grund av misstanke om eller konstaterad 
brottslighet eller liknande omständigheter, som medför att SMC har grundad anledning att inte 
vilja förknippas med medlemmen, får dock beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Om 
medlemmen så begär skall detta beslut omprövas vid närmast följande årsmöte. 
 
Tid för medlemskap  
Hur länge erlagd medlemsavgift berättigar till medlemskap är en central fråga som bör framgå 
av stadgarna och beslutas av årsmötet. Det är också årsmötet som beslutar om 
medlemsavgiftens storlek. Samma medlemsavgift bör inte ge rätt att rösta vid två ordinarie 
årsmöten. Ett alternativ är giltighet 52 veckor löpande, varvid giltighetstider löper ut fördelat 
över året även om många kanske kan förväntas göra sina inbetalningar i början av säsongen. 
 
Godkänt förslag, mom. 6.1 (del av) 
Ett medlemskap upphör vid giltighetstidens slut, om det inte förnyas. 
 
Motförslag (tillägg), mom 6.1 första stycket  
Ett nytecknat medlemskap är giltigt 52 veckor fr.o.m. den dag betalningen är SMC till handa. 
Om medlemsavgiften kommer SMC till handa vid en tidpunkt när giltigt medlemskap löper 
förlängs medlemskapets giltighetstid 52 veckor fr.o.m. den dag medlemskapet annars skulle ha 
upphört.  
 
Styrelsen för SMC Västerbotten 20060528  
 
Svar:  
SMC:s styrelse presenterar under motion D en totalöversyn av stadgarna.  
 
SMC:s styrelse föreslår att: 
Motionen avslås men att styrelsen får i uppdrag att behandla motionen och presentera ett 
förslag för behandling på länsordförandemötet i mars 2007.  
 

 
 Motionen lästes upp i sin helhet av SMC Västerbottens representant Thomas Larsson. SMC 

Västerbotten föreslår själva genom Thomas att mötet ska följa styrelseförslag D (totalöversyn av 
stadgarna). 

 
 Göran Carlsson vill att styrelsen kommenterar vad som är intressant med Västerbottens förslag. 
  
 Per Johansson undrar om det innebär att ordförandemötet 2007 ska ta upp och revidera 

stadgarna en gång till. 
 
 Örjan Andersson svarar att hela SMC Västerbottens motionen/förslaget är intressant och att 

man kommer att jobba med förslaget och lämna det till nästa årsmöte. 
 
 Carl-Michael Hellström tycker man ska ordna ett extra årsmöte istället för att ta det på 

ordförandemötet. Han påpekar att det är viktigt att mötet idag tar förslaget som styrelsen lagt 
fram. 

 
 Larz Glemfors tycker att det är Ok med ett extra årsmöte. Han påpekar också att om inte 

styrelseförslag D godkänns i sin helhet kan dessa stadgar inte godtas.  
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 Ingemar Boström vill att det ska framkomma i protokollet att styrelsen ej deltog i röstningen om 
ansvarsfrihet. 

 
 Beslut: Efter öppen votering beslöt årsmötet följa styrelsens rekommendation att motionen 

skulle avslås och att styrelsen får i uppdrag att behandla motionen och presentera ett förslag 
för behandling på länsordförandemötet i mars 2007. 

 
 
 ___________________________________________________________________ 
 MOTION B  
 

Angående finansiering av den regionala verksamheten från Ulf Bergqvist, SMC Halland  
 
Den regionala verksamheten inom SMC är hotad av en allt svårare ekonomisk situation med 
minskade/uteblivna bidrag från utomstående aktörer. Idag har många län endast 
medlemsavgifterna att finansiera sin verksamhet med. Det kan inte vara en rimlig fördelning att 
den centrala verksamheten/administrationen förbrukar 90 % av medlemsavgifterna, och 
endast 10 % kommer medlemmarna till del genom regionala aktiviteter. Detta kanske kunde 
accepteras när SMC var en centralorganisation, men i en riksorganisation med därtill hörande 
regioner måste dessa förstärkas med en större del av medlemsavgifterna. Bidragens tid från 
landsting och försäkringsbolag är förbi, det är dags att vi själva finansierar vår regionala 
verksamhet! 
 
Därför yrkar vi att: 
Styrelsen får i uppdrag att ändra fördelningen av medlemsavgifterna så att minst 25 % av 
medlemsavgiften 2008 fördelas till läns/distriktsorganisationerna. 
 
Ulf Bergqvist, Ordförande e.u. 
Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation, Hallands Län. 
 
Svar:  
SMC har inlett en omfattande översyn av sin centrala administrativa verksamhet med mål att 
öka effektiviteten för länen och därmed sänka de administrativa kostnaderna. Denna process 
är inledd i samband med en målsättning om att öka medlemssiffran väsentligt.  
 
SMC:s styrelse föreslår därför att 
Avslå motionen men att göra en konsekvensanalys av förslaget till årsmötet 2007. 

 
 Ulf Bergqvist vill poängtera att man föreslår att detta sker 2008 för att man inte ska få en 

chockhöjning till nästa år. Som det ser ut nu får länen spara pengar för att kunna köra 
fortbildningar och det tar lång tid innan man får reda på hur mycket bidrag man får från riks.  

 Är meningen att verksamheten i länen ska dö ut för att man pumpar in pengar i 
sporthojsprojektet? 

 
 Jukka Kareketo påpekar att även riks har fått minskade anslag, inte bara länen. Tycker att det 

är en intressant frågeställning och ser gärna att styrelsen får göra en konsekvensanalys och 
sedan komma med ett förslag.  

 När det gäller den långa tiden innan man får svar på äskade pengar till fortbildningar hänvisas 
till att man har haft vissa problem på kansliet vilket har försenat beskedet ut till länen. 

 
 Morgan Larsson undrar vilka verksamheter som skulle bli lidande om 25% av medlemsavgifter 

gick tillbaka till länen. 
 Styrelsen uppger att man inte kan ge något svar på Morgans fråga idag. 
 
 Göran Carlsson, det handlar inte om att fördela om verksamheten, utan att det kan bli aktuellt 

med en höjning av medlemsavgiften. Det kommer inte att påverka årets budget. Man kan 
använda året för att kolla igenom finansieringen fram till år 2008. Undrar även om styrelsen är 
osäker på om utbetalda pengar kommer medlemmarna till del. 

 
 Larz Glemfors, det är självklart att man tror att pengar kommer medlemmarna till del. 
 
 Kenneth H, man kanske inte ska fördela pengarna jämt över länen utan beroende på hur man 

arbetar i de olika länen. 
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 Niklas Östergren, kan man inte ta betalt av deltagarna på fortbildningarna för att länen ska få 
råd att fortsätta med fortbildningar. 

 
 Sven-Erik Claesson, länet tar ut en kostnad på 300 kr/fortbildning och de flesta fortbildningar 

har varit slutsålda. 
 
 Gunnel V påpekar att flera medlemmar har reagerat på att det finns mycket som vänder sig till 

sporthojar, inte alls lika mycket som vänder sig till customåkare. 
 
 Ella Berggren är trött på alla påhopp gällande sporthojsprojektet. I år har man centralt gjort en 

stor satsning på sporthojar, men att det ute i länet hålls många kurser som vänder sig till alla 
mc-åkare. 

 
 Jesper Christensen säger att det är svårt att få tag på customfolket. Och att man i år fått pengar 

som varit märkta just för sporthojskurser och han beklagar om detta inte har framgått. 
 

Larz Glemfors förstärker Jespers tal om att det är viktigt att jobba med sporthojarna men att 
man inte får glömma bort alla andra. 
 
Göran Carlsson, det är Ok med riktade pengar som används centralt och att det är därför man 
lägger förslaget att medlemspengar ska fördelas ut till länen. 
 
Johan Lind säger att det har stimulerat SMC Blekinge att söka nya kontakter när man varit 
tvungen att ”jaga” egna finansiärer. 
 
Ulf Bergqvist, det finns två sätt att se på saken, för det första tjänar de stora länen på en 
procentuell utdelning och för det andra ska pengarna inte bara delas ut utan det måste finnas 
en bra redovisning av vad pengarna används till. 
 
Styrbjörn Nygren avslutar med att säga att det är svårt att ta ställning och att man bör låta 
styrelsen ta beslutet.  
 
Beslut: Efter öppen votering beslöt årsmötet följa styrelsens rekommendation att motionen 
skulle avslås men att man göra en konsekvensanalys av förslaget till årsmötet 2007 
 
Årsmötet ajournerades kl. 14.30 
 
Årets SMC:are 
Larz Glemfors läste upp SMC:s motivering och informerade årsmötet om att årets SMC:are 
2006 var Marina Karlsson, Uppsala. Som får utmärkelsen för sitt arbete inom SMC Uppsala 
samt för att hon alltid ställer upp om det behövs.  Marina erhöll ett stort tack samt ett diplom, 
en check på 1000 kr och en blomsterbukett som överlämnades till henne. 
 
Årsmötet återupptogs kl 15.00 
 
 
___________________________________________________________________ 
MOTION C  
 
Körkortspriser från Sture Johansson, medlemsnummer 159099  
 
Jag tycker att SMC ska arbeta med att få ner kostnaden för att ta ett mc-körkort. För är det en 
hög kostnad så blir det ju färre som kan ta och återväxten blir lägre och färre SMC:are. En riklig 
och saklig utbildning tycker jag att det fordras men priset får ej bli så hög som idag.  
 
Medlem 159099 Sture Johansson Västra Götaland  
 
Svar:  
SMC:s styrelse förstår önskemålet om att kostnaden för körkortsutbildningen kunde vara lägre. 
Enligt SMC:s avsiktsförklaring i MC-Ola ska SMC verka för att obligatorisk trafikantutbildning 
införs i skolan. Det bidrar till ökade grundkunskaper när man ska ta körkort vilket kan leda till 
lägre kostnader. SMC vill samtidigt ha en hög kvalité på grundutbildningen för 
motorcykelkörkort. SMC vill också ha en kostnadseffektiv grundutbildning utifrån en relevant 



 

 

 

6

kursplan. SMC har dock ingen möjlighet att påverka enskilda trafikskolornas prissättning eller 
Vägverkets avgifter för körkort.  
 
SMC föreslår därför att:  
Årsmötet avslår motionen. 
 
Beslut: Efter öppen votering beslöt årsmötet följa styrelsens rekommendation att motionen 
skulle avslås. 
 
 
___________________________________________________________________ 
STYRELSEFÖRSLAG D  
 
Förslag till stadgeändringar från SMC:s styrelse.  
 
STADGAR FÖR SVERIGES MOTORCYKLISTER 
 
§ 1. Riksorganisationens ändamål.  
 
Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister förkortat SMC, i dessa stadgar kallad SMC eller 
riksorganisationen, är en på demokratisk grund byggd, allmännyttig, ideell riksorganisation. 
Riksorganisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och öppen för alla som är beredda att 
stödja SMC:s stadgar. 
 
SMC har till uppgift att verka för motorcyklismens sunda utveckling i samhället och i 
trafikmiljön, bl.a. genom aktiviteter riktade särskilt till ungdomar, samt aktiviteter som påvisar 
motorcyklisternas särskilda utsatthet i olika trafiksituationer. Vidare har SMC till uppgift att 
initiera och upprätthålla internationella kontakter med liknande organisationer främst inom 
Europa samt att inom Sverige främja samarbete mellan riksorganisationen och SMC:s 
distriktsorganisationer och klubbar. 
 
§ 2. Riksorganisationen.  
 
mom. 2.1 Firma m.m. 
Riksorganisationen Sveriges MotorCyklisters firma är Sveriges MotorCyklister. 
Riksorganisationens namn, märke och medlemsregister får inte användas i kommersiell 
verksamhet utan styrelsens medgivande. 
 
mom 2.2 Medlemmar. 
SMC består av direktanslutna medlemmar, anslutna medlemmar i anslutna mc-klubbar enligt 
§4, samt anslutna medlemmar i associerade riksklubbar enligt §5. 
 
mom 2.3 Beslutande organ. 
Riksorganisationens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet väljer en styrelse som 
utgör beslutsorgan under tiden mellan två årsmöten. 
mom 2. 4 Verkställande organ.  
Riksorganisationens verkställande arbete leds av en ledande tjänsteman, som för 
riksorganisationens räkning ansvarar för en kansliverksamhet som handhar riksorganisationens 
löpande arbete. Det ankommer på styrelsen att upprätta en instruktion för den ledande 
tjänstemannens arbete, där det framgår att det i den ledande tjänstemannens förpliktelser 
även ingår att deltaga i och biträda styrelsen i dess arbete. Kansliverksamhetens resurser skall, 
med hänsyn taget till de ekonomiska förutsättningarna, anpassas till de behov och krav som 
riksorganisationens medlemmar har.  
 
§ 3. Distriktorganisationerna.  
 
mom 3. 1 Distriktsorganisationen. 
SMC: s lokala klubbar samt direktanslutna medlemmar sammanförs i distriktsorganisationer. 
Varje distriktsorganisation omfattar som huvudregel ett län dock kan annan distriktsindelning 
beslutas av riksorganisationens styrelse efter samråd med berörda distriktsorganisationer. 
För distriktsorganisationerna gäller särskilda stadgar, fastställda av SMC: s årsmöte. Ändringar i 
en enskild distriktsorganisations stadgar kan efter framställt önskemål från berörd 
distriktorganisations styrelse, fastställas av SMC: s styrelse. 
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mom 3. 2 Distriktsordförandemöte. 
Mötet är en rådgivande konferens och har därutöver rätt att godkänna en föreslagen 
stadgeändring vid första beslut enligt ordningen i § 13. I mötet deltar distriktens ordförande 
eller av distriktet utsedd ersättare. Sådant möte hålls minst en gång per år. Det ankommer på 
SMC:s styrelse att kalla till möte. Kallelse och förslag på dagordning skall skickas till 
distriktsorganisationerna senast fyra veckor före mötet. 
 
§ 4. Lokala klubbar  
 
Lokal klubb är en mc-klubb som efter skriftlig ansökan valts in i riksorganisationen av SMC:s 
styrelse. Varje svensk klubb, lokalt begränsad, vars aktivitet faller inom riksorganisationens 
område och som ansluter minst åtta medlemmar till SMC kan väljas in. Till ansökan skall 
bifogas stadgar, protokollsutdrag att stadgarna har antagits, samt de handlingar klubben 
önskar åberopa. Klubb skall föra kassabok, protokoll samt medlemsförteckning. Av klubbs 
stadgar skall framgå att klubben är ansluten till SMC. Klubb som använder SMC i sitt officiella 
namn eller använder SMC logotyper skall ansluta alla sina medlemmar till SMC. Klubben skall 
utse en person för kontakterna med SMC: s kansli. 
 
§ 5. Riksklubbar  
 
Intresse-/märkesklubb med rikstäckande verksamhet inom mc-området som efter skriftlig 
ansökan associerats till riksorganisationen av SMC: s styrelse är en riksklubb. Till den skriftliga 
ansökan skall bifogas stadgar, protokollsutdrag att stadgarna har antagits, samt de handlingar 
klubben önskar åberopa. Klubb skall föra kassabok, protokoll samt medlemsförteckning. Av 
klubbs stadgar skall framgå att klubben är associerad till SMC. Minst åtta medlemmar skall 
anslutas till SMC. Riksklubb som använder SMC i sitt officiella namn eller använder SMC 
logotyper skall ansluta alla sina medlemmar till SMC. Riksklubb skall utse en person för 
kontakterna med SMC: s kansli. 
 
§ 6. Medlemskap  
 
mom 6.1 Medlem och medlemsavgift. 
Medlem i SMC är den vars medlemsavgift erlagts till riksorganisationen. Ett medlemskap 
upphör vid giltighetstidens slut, om det inte förnyats. Särskilt förtjänt person kan på förslag 
inkomna till styrelsen, av årsmötet väljas till hedersmedlem, vilket även innebär fritt 
medlemskap i SMC. 
 
Familjemedlem i SMC är den familj, oberoende av familjens storlek, vars medlemsavgift erlagts 
till riksorganisationen. Alla i familjen registreras individuellt. De trycksaker vilka ingår i 
medlemskapet utgår endast i ett exemplar per familj. Som familjemedlem räknas 
make/maka/registrerad partner och sambo samt barn till någon eller båda. Som barn räknas 
den som vid räkenskapsårets början inte fyllt 20 år. Barn kan vara folkbokförda på annan 
adress än de vuxna. SMC äger rätt att kräva uppgifter som visar att förutsättningarna för 
familjemedlemskap är uppfyllda. 
 
Ungdomsmedlem med lägre avgift i SMC är den medlem som vid räkenskapsårets början inte 
fyllt 26 år och inte är ansluten som familjemedlem. SMC äger rätt att kräva födelsedata av 
ungdomsmedlem. 
 
Medlemsavgifternas nivåer för kommande kalenderår fastställs av årsmötet. 
 
mom 6.2. Rättigheter. 
Varje medlem har förslagsrätt till, rösträtt och yttranderätt vid årsmötet samt övriga rättigheter 
och förmåner som tillkommer medlem enligt dessa stadgar. Till styrkande av sitt medlemskap 
erhåller varje medlem ett medlemskort. 
 
mom 6.3. Medlemsregister. 
SMC skall föra register över till riksorganisationen anslutna medlemmar. Detta skall göras på 
sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt uppgifter i registret. 
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mom 6.4. Klubbar. 
SMC skall föra register över till riksorganisationen anslutna lokala klubbar och associerade 
riksklubbar. 
 
§ 7. Årsmöte  
 
mom. 7.1. Tid och plats. 
Ordinarie årsmöte äger årligen rum tidigast 1 oktober och senast 30 november, vid en tidpunkt 
som beslutas av styrelsen. Plats för årsmötet beslutas av styrelsen. 
 
mom. 7.2. Kallelse. 
Kallelse sker genom annonsering i tidningen MC-folket och på riksorganisationens hemsida 
senast sex veckor före årsmötet. 
 
mom. 7.3. Motioner, förslag. 
Förslag till årsmötet skall, för att kunna behandlas, vara styrelsen tillhanda senast den 1 
augusti. 
Samtliga medlemmar, klubbar, distriktsorganisationer och riksorganisationens styrelse äger rätt 
att lämna förslag att behandlas av årsmötet. Förslag föreläggs årsmötet tillsammans med 
styrelsens yttrande. 
 
mom. 7.4. Röstning, rösträtt. 
Varje, vid årsmötet närvarande medlem som antecknats i röstlängden, äger en röst. För att 
antecknas i röstlängden krävs att medlemmen kan styrka sitt medlemskap genom att uppvisa 
ett giltigt SMC-medlemskort eller att det kan styrkas genom kontroll i medlemsregister. Alla 
frågor, utom de rörande stadgeändringar och riksorganisationens upplösande, avgörs med 
enkel majoritet. Omröstning genomförs med handuppräckning. Vid lika röstetal har den som är 
utsedd till SMC:s styrelseordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör. Om någon 
begär det skall sluten omröstning hållas vid omröstning i person- och/eller förtroendefrågor. 
 
mom. 7.5. Ärenden vid årsmöte. 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
 
1.  Mötets öppnande  
2.  Val av ordförande samt protokollförare för mötet  
3.  Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets 

protokoll 
4.  Fastställande av röstlängd  
5.  Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst  
6.  Godkännande av dagordningen  
7.  Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret 
8.  Föredragning och fastställande av resultat och balansräkning  
9.  Föredragning av revisorernas berättelse  
10.  Beslut om styrelsens ansvarsfrihet  
11.  Redovisning av tidigare årsmötesbeslut  
12.  Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av riksorganisationens medlemmar 

samt förslag från styrelsen  
13.  Fastställande av verksamhetsinriktning  
14.  Fastställande av budget  
15.  Fastställande av medlemsavgifter  
16.  Val av ordförande  
17.  Val av övriga ordinarie ledamöter  
18.  Val av revisorer samt revisorssuppleant  
19.  Val av valberedning  
20.  Övriga ärenden. Inga för organisationen bindande beslut kan fattas under denna punkt.  
21.  Mötets avslutande.  
 
mom. 7.6. Extra årsmöte. 
Extra årsmöte kan sammankallas på styrelsen eget initiativ, eller på begäran av revisorerna 
eller då minst 2/3 av distriktsorganisationerna så begär.  
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Begäran från revisorerna eller distriktsorganisationerna skall ske skriftligen, med angivande av 
skäl. Kallelse inklusive dagordning till extra årsmöte skall ske senast två veckor före mötet 
genom annonsering i riksorganisationens tidning/tidningar och på SMC:s hemsida.  
Vid extra årsmöte får beslut endast fattas i ärenden som upptagits i annonserad dagordning. 
Kallar inte styrelsen inom fyra veckor till begärt extra årsmöte, äger revisorerna rätt att utfärda 
kallelse. Om inte heller detta sker inom fyra veckor, skall distriktsorganisationerna har rätt att 
kalla till extra årsmöte.  
För röstning och rösträtt gäller vad som anges i § 7 mom 4. 
 
mom. 7.7. Valberedning. 
Valberedning utses av årsmötet för perioden fram till nästa årsmöte. Den skall bestå av minst 
tre medlemmar. Valberedningen skall utse en ledamot som sammankallande. Ledamot som är 
sammankallande har utslagsröst. Riksorganisationens styrelse ansvarar för att en instruktion 
upprättas för valberedningens arbete. 
 
§ 8. Styrelsen  
 
mom. 8.1. Sammansättning, mandatperioder. 
Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten. Styrelsen består av 
ordförande samt åtta ordinarie ledamöter. Styrelsen, till vilken endast medlem är valbar, väljs 
av årsmötet. Ledamöter väljs för en tid av två år räknat från det ordinarie årsmöte då valet 
förrättas. Udda år väljs fyra ledamöter, och jämna år väljs fyra ledamöter. Ordföranden väljs av 
årsmötet för ett arbetsår, styrelsen skall vid konstituerande möte utse en vice ordförande för en 
tid av ett arbetsår. I den mån så erfordras för att uppnå den föreskrivna valordningen skall, 
oavsett vad som stadgas om mandatperiodens längd, val enligt årsmötets bestämmande ske 
för kortare tid än två år. 
 
mom. 8.2. Beslutsmässighet. 
Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter hörsammat kallelsen och är närvarande 
vid styrelsemöte. Ledamot får ej utöva sin rösträtt genom fullmakt. Styrelsen skall sträva mot 
att beslut fattas i koncensus, när detta ej är möjligt skall beslut fattas med enkel majoritet. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör. 
 
mom. 8.3. Åligganden. 
Styrelsen handhar riksorganisationens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och årsmötets 
beslut samt är ansvarig inför årsmötet. Styrelseledamöterna skall ha en lojalitets- och 
vårdnadsplikt gentemot riksorganisationen och tillgodose riksorganisationens intressen. 
 
Styrelsen avlägger till årsmötet förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret, 
omfattande verksamhetsberättelse och ekonomirapport, redovisning av tidigare årsmötesbeslut 
samt framlägger för årsmötet förslag till verksamhetsinriktning och budget. 
 
Styrelsen är ansvarig för riksorganisationens anställda. Ansvaret för tjänstetillsättningar och för-
handlingsfrågor kan av styrelsen delegeras till arbetsutskottet eller ledande tjänsteman. 
 
mom. 8.4. Arbetsformer. 
Styrelsens arbete leds av ordföranden, som också är sammankallande. 
Styrelsen sammanträder minst en gång i kvartalet. Det första mötet under arbetsåret skall 
hållas inom fyra veckor efter årsmötet. Vid detta möte skall styrelsen utse ett arbetsutskott 
samt huvudansvariga för olika delar av riksorganisationens aktuella verksamheter. Styrelsen 
skall också upprätta en arbetsordning för sitt styrelsearbete. 
Styrelsen äger också rätt att utse kommittéer eller arbetsgrupper för särskilda uppgifter. Det 
åligger styrelsen att utfärda direktiv och instruktioner för dessa. 
 
mom. 8.5. Arbetsutskott, AU. 
Arbetsutskottet utses av styrelsen och skall bestå av styrelsens ordförande, vice ordförande och 
en styrelseledamot. Därutöver kan AU på eget initiativ adjungera personer till sina möten.  
 
mom. 8.6. Åligganden, AU. 
Arbetsutskottet har ansvar för de frågor som styrelsen delegerar till AU däribland för hur 
riksorganisationen representeras på externa arrangemang som inte regleras av instruktionen 
för ledande tjänsteman.  
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AU ser dessutom till att pågående projekt avrapporteras samt förbereder kommande 
styrelsemöten. 
 
§ 9. Protokoll.  
 
Beslutsprotokoll skall föras vid årsmöte, extra årsmöte, distriktsordförandemöte samt 
styrelsemöte. Protokollet skall vara justerat och tillgängligt för medlemmarna senast två 
månader efter mötet. AU protokoll skall också föras men endast delges SMC:s styrelse. 
 
§ 10. Räkenskaper och förvaltning.  
 
mom. 10.1. Firmateckning. 
Firmatecknare utses av styrelsen. 
 
mom. 10.2. Verksamhets- och räkenskapsår. 
Riksorganisationens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 september 
till och med 31 augusti. 
 
mom. 10.3. Räkenskaper. 
Riksorganisationen skall ha en väl ordnad bokföring. 
Mom. 10.4. Ekonomi. 
Riksorganisationen skall ha en ekonomi i balans. 
 
mom. 10.5. Egen kommersiell verksamhet. 
SMC:s styrelse kan besluta att SMC, för att uppnå ändamålen i § 1, utan vinstintresse för 
riksorganisationen eller enskild, får bedriva kommersiell verksamhet i bolag helägt eller 
majoritets ägt av riksorganisationen. Styrelsen utser i egenskap av ägarrepresentant ansvariga 
för denna verksamhet, samt upprättar bolagsordning och ägardirektiv. 
 
mom. 10.6. Garantiförsäkring. 
Styrelsemedlemmar och anställda som handhar riksorganisationens medel skall 
garantiförsäkras. 
 
§ 11. Revision  
 
mom. 11.1. Val av revisorer. 
För granskning av styrelsens verksamhet och förvaltning väljer årsmötet två revisorer, varav 
minst en kvalificerad samt en revisorssuppleant för tiden fram till nästa årsmöte. 
Valbar till post som revisor och revisorssuppleant är även icke medlem. 
 
mom. 11.2. Tidpunkt för granskning. 
Riksorganisationens räkenskaper, kassa och handlingar skall hållas tillgängliga för granskning 
av revisorerna närhelst de så begär. Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till 
revisorerna senast fyra veckor före årsmötet och skall efter verkställd revision, med 
revisionsberättelse, vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 
 
mom. 11.3. Granskning av distriktsorganisationer. 
Riksorganisationens styrelse kan begära revision av en distriktsorganisations förvaltning om 
särskild anledning uppkommer. Revision skall då utföras av distriktsorganisationens valda 
revisorer eller av revisor utsedd av riksorganisationens styrelse. 
 
§ 12. Utträde, uteslutning  
 
mom. 12.1. Klubbar. 
Lokal klubb eller riksklubb, som begär utträde ur riksorganisationen skall anmäla detta 
skriftligen. De medlemmar, som inte samtidigt begär sitt utträde, kvarstår som SMC-
medlemmar. Klubb som 
underlåtit att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter beträffande medlemsavgifter utesluts 
automatiskt ur SMC med ett års karenstid. Klubb som på annat sätt underlåtit att fullgöra sina 
ekonomiska skyldigheter gentemot riksorganisationen, brutit mot dessa stadgar eller på annat 
sätt skadat riksorganisationen, kan uteslutas ur riksorganisationen av ordinarie eller extra 
årsmöte. 
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mom. 12.2. Medlemmar. 
Medlem som underlåtit att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter gentemot riksorganisationen, 
brutit mot dessa stadgar eller på annat sätt skadat riksorganisationen, kan uteslutas ur 
riksorganisationen av ordinarie eller extra årsmöte. 
 
§ 13. Stadgeändring  
 
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av årsmötet, varvid ändringsbeslutet skall biträdas 
av  
minst 2/3 av de avgivna rösterna. Innan ändring av dessa stadgar kan godkännas skall 
förslaget antingen ha godkänts med enkel majoritet vid föregående års årsmöte eller vid ett 
extra årsmöte minst tre månader före ordinarie årsmöte eller ha godkänts av minst hälften av 
distriktsorganisationerna vid ett distriktsordförandemöte minst fem månader före ordinarie 
årsmöte.  För att ett stadgeändringsförslag skall kunna tas upp på ett  distriktsordförandemöte 
måste det vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor innan distriktsordförandemötet samt att 
förslaget skall vara distrikten tillhanda senast 4 veckor före  distriktsordförandemötet.  
Beslutad stadgeändring träder omedelbart i kraft om inget annat sägs i beslutet.  
 
§ 14. Medlemskommunikation  
 
mom. 14.1. Medlemstidningar.  
SMC kan utge en eller flera tidningar, minst en av tidningarna skall ha en journalistisk frihet och 
stå fri från styrning av innehållet utövad av SMC styrelse eller SMC:s anställda.  
I den mån så erfordras kan styrelsen välja att bedriva tidningsutgivning enligt § 10.5. Oavsett 
vilket alternativ som väljs skall SMC:s styrelse utse ansvarig utgivare, och fastställa allmänna 
riktlinjer för tidningen/tidningarna. Det åligger den ansvarige utgivaren att tillse att dessa 
riktlinjer följs. Styrelsen skall också besluta om tidningen/tidningarnas namn.  
 
mom. 14.2 Internet.  
 
SMC:s styrelse skall ansvara för att riks- och distriktsorganisationerna är närvarande på 
Internet. Hela SMC:s verksamhet skall speglas och Internet skall vara en viktig kommunikations 
kanal för alla motorcyklister men särskilt för SMC:s medlemmar, distriktorganisationer, styrelse 
och  
kansliverksamhet.  
 
15. Upplösning av riksorganisationen  
För upplösning av riksorganisationen erfordras att beslut härom fattas med minst 2/3 majoritet 
vid två på varandra följande ordinarie eller extra årsmöten med minst sex månaders mellanrum.  
Efter ett första beslut om upplösning av riksorganisationen skall styrelsen, i samråd med 
arkivmyndighet, pröva frågan rörande den framtida förvaringen av riksorganisationens protokoll 
och övriga handlingar.  
Vid riksorganisationens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till ett eller flera ostridigt 
ideella eller allmännyttiga ändamål med motorcykelanknytning.  
 
SMC:s styrelse föreslår att:  
Motionen ska bifallas i sin helhet. 
 
På årsmötet i Söderhamn för 2 år sedan fick en stadgegrupp bestående av Örjan Andersson, 
Stig Björk och Peter Nydahl i uppdrag att se över stadgarna. 
 
Claes Karlsson, man bör se över stadgarna en gång per år när man är en så stor organisation. 
Vill ha en motivation vad som är problemet med de gamla stadgarna? 
 
Tommy Strandmark tycker att namnbytet är en slamkrypare, för tre år sedan blev det avslag när 
namnbyte föreslogs. 
 
Larz Glemfors, det är första gången som styrelsen föreslår ett namnbyte.  
Namnet står för att man företräder alla motorcyklister, inte bara medlemmarna. 
 
Carl-Michael Hellström, konsekvenserna av att byta verksamhetsår och flytta årsmötet till 
nov/dec blir att man inte kan åka hoj till årsmötet.  
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Föreslår att man har två årsmötet. Ett på våren då man behandlar budget och personval och ett 
i december då man fastställer räkenskaperna. 
Påpekar att det kan bli problem om förslaget inte godtas, då det är tunga bitar i förslaget som är 
viktiga för kansliet. Stödjer ej hela, men är bredd att stödja förslaget i stort. 
 
Kent Mårdbrink undrar om endast deltagarna på mötet har fått tagit del av stadgarna?  
Dålig demokrati om man inte har lagt ut stadgeförslaget i MC-Folket. 
Undrar om medlemmarna är till för organisationen eller om organisationen är till för 
medlemmarna. 
 
Örjan Andersson, en liknande version finns på vår hemsida. 
Beklagar och kan bara hålla med om att det är dåligt att förslaget inte varit med i Mc-Folket, har 
ingen bra förklaring till detta. 
 
Ann-Helene Alsätra ser ingen anledning till att jäkta fram förändringar. Vad är det som är så 
viktigt med att det tas idag? Vad är det konkret som inte kan vänta. 
Ulf Bergqvist, hur många tror man det kommer på ett andra årsmöte, det kommer inte att vara 
demokratiskt om folk inte kommer. Kan vara aktuellt med att ändra så att alla inte har rösträtt 
utan länen får skicka delegater. Allt låter luddigt! 
Hur blev svaren på den enkät om årsmötesdatum som man skickat ut? 
 
Maria Nordqvist svarade att nästan alla ville att datumet för årsmötet skulle ligga kvar som 
idag. 
 
Ulf Bergqvist varför ändra till november om alla län vill ha kvar årsmötet i september? 
 
Jukka Kareketo står bakom ändringen av datum men menar att det inte är den bästa lösningen. 
Vill att stadgarna tas så att man sedan kan se över bland annat det förslag som C M Hellström 
kommit med om två årsmöten. 
 
Mats Mikaelsson vi har ett ramverk att hålla oss till inom stadgarna. Vill att man sak se 
stadgeförslaget i sin helhet. 
 
Kennet Henriksson som medlem har man både rättigheter/skyldigheter att närvara på 
vinterårsmötet. 
 
Örjan Andersson SMC är till för medlemmarna, styrelsen tror på detta förslag för att kunna 
vända nedåttrenden. Man tar till sig vad som sägs, för att komma tillbaka med nytt förslag i 
vissa delar. Namnet Centralorganisation klingar inte bra. 
Förnyelseprocessen kommer att stoppas upp om man inte tar förslaget idag. 

 
Ella Berggren om man tar förslaget kommer Mc-Folket att kunna bli en mer kommersiell tidning 
och dra in pengar. Förändringen med arbetet på kansliet kommer att kunna fortsätta. 
 
Börje Olsson stadgar är till för att skapa stabilitet, nya stadgar skapar förvirring, ska ej förändrar 
stegvis. Argumenten nu är inte hållbara.  
 
Styrbjörn Lüning menar att det finns några punkter att fundera på. Varför tappar vi medlemmar, 
känner man inte kontakt med centralorganisationen. Bra med ett namnbyte, risk att man tappar 
mermedlemmar i framtiden om man inte gör ändringar nu. 
 
Göran Carlsson Kära styrelse vi har ännu inte fått svar på Ann-Helene Alsätra fråga.  
Det handlar om fundamentala förändringar. 
 
Z från Stockholm med flera undrar om det finns möjlighet att bryta upp stadgarna i flera bitar. 
 
Örjan Andersson nej, man fick i uppdrag att se över hela paketet, därför kommer det i ett stort 
paket. Planer finns på att hitta andra intäkter. Arbetet fördröjs om förslaget ej tas, det är ett bra 
förslag som ger oss möjlighet att nå ut till yngre medlemmar. 
 
Peter Nydahl har suttit med i stadgegruppen, man fick rättigheter att peta i allting, Dom stora 
förändringarna är §1, §2, §5, §7 och §14 annars handlar det mest om små ändringar.  
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Marina Karlsson påpekar att länsordföranden har tagit ställning för en förändring och att dessa 
ordföranden är valda av medlemmarna. 
 
Anna Strand instämmer med Marina men påtalar att det kan bli dyrt om man ska ha två 
årsmöten. 
 
Claes Karlsson, inga konkreta svar på frågan varför det är viktigt att ändra just nu. köper inte 
detta. 
 
Votering via rösträkning begärd. 
Förslag 1 – Styrelsens förslag 
 
Förslag 2 – Begäran om att förslaget avslås. 
 
Beslut: Efter votering via rösträkning med 142 röster på förslag 1 och 34 röster för förslag 2, 
beslöt årsmötet följa styrelsens rekommendation att motionen ska bifallas i sin helhet. 
 
Örjan Andersson tackar för ett bra och klokt beslut. 
 
Larz Glemfors tackar stadgegruppen för ett bra arbete. 
 
 
___________________________________________________________________ 
STADGEFÖRSLAG E  
 
Angående bidrag till Skadefonden, från SMC: s styrelse  
 
Varje år skadas motorcyklister så allvarligt att de tvingas leva resten av sitt liv i rullstol, det är 
ett  
faktum vi aldrig kan bortse ifrån. Trots att de i de flesta fall inte längre kan vara med oss ute på 
vägarna får vi inte glömma bort dem! Efter ett beslut på årsmötet 1993 bildade SMC en egen 
”mc-skadefond” ur vilken medlemmar kan söka bidrag för rehabiliteringsåtgärder. Efter 
årsmötesbeslut 1994 är det också möjligt för andra organisationer att söka bidrag ur fonden. 
De tidigare årsmötesbeslutet innebär också att vi på nästkommande årsmöte ska ta upp frågan 
till förnyad prövning.  
 
SMC:s styrelse föreslår att: 
SMC:s årsmöte beslutar avsätta en summa motsvarande 1 krona per medlem vid 
verksamhetsårets slut. Det vill säga 69 903 kronor till ”SMC:s fond för rehabilitering av skadade 
motorcyklister” samt att frågan om bidrag ska prövas igen vid nästa årsmöte. 
 
Göran Carlsson, man bör informera bättre om att det finns möjlighet att söka bidrag från 
skadefonden i Mc-Folket. 
 
Lars Glemfors håller med Göran om detta och säger att det är självklart att pengarna ska gå ut 
till medlemmarna 
 
Beslut: Årsmötet beslöt att avsätta en summa motsvarande 1 kr per medlem vid 
verksamhetsårets slut. Det innebär en summa av 69 903 kr. 
 

§ 11. Redovisning/avrapportering av tidigare årsmötesbeslut 
 Det finns inga beslut att redovisa från tidigare årsmöten, utöver styrelsens förslag på nya 

stadgar. 
 
Årsmötet ajournerades under 10 minuter. 

  
§ 12. Fastställande av verksamhetsinriktning 
 Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning redovisades. 
 
 Mats Linderoth har funderat på signalerna man får när man läser MC-Folket. Bland annat på en 

bild där någon i stjärngossestrut bromsar hårt på framhjulet, anser inte att det är en seriös bild. 
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 Larz Glemfors tidningen är utanför styrelsens ansvarsområde, det är chefsredaktören med 
medarbetare som har suveränitet att bestämma vad som ska vara med i tidningen. 

 
 Kent Mårdbrink hur tänker man konkret vända trenden med vikande medlemsantal? 
 
 Larz Glemfors genom samarbete med Bangalore, ny hemsida, möjlighet att få in nya 

medlemmar direkt på hemsidan samt genom att vara mer synliga. 
 
 Jesper Christensen understryker att det handlar om att profilera SMC mer. 
 
 Carl-Michael Hellström Mc-Folket är en bra tidning, kan det bli aktuellt att den kan köpas i 

framtiden? 
 
 Styrbjörn Lüning det är viktigt att man får fram bättre rabatter, det är en viktig del för 

medlemmarna. 
 
 Claes Hassel SMC jobbar hårt för att få fram bättre rabattställen. 
 
 Maria Nordqvist, det är jag som tar fram de centrala rabattavtalen.. Många färjeföretag säger 

upp sina rabatter, SMC är en av få kunder som får ha kvar rabatten. Självklart kan rabattavtalen 
bli bättre.  

 
 Kent Mårdbrink vill att styrelsen gör en god motivering varför man gjort stadgeändringar och 

redovisar detta i MC-Folket. 
  
 Örjan Andersson beklagar att stadgeändringarna inte kom ut till ”alla” medlemmar innan 

årsmötet. 
 
 Beslut: Årsmötet beslöt bifalla verksamhetsinriktningen. 
 
§ 13. Fastställande av medlemsavgifter 
   Nuvarande   Nya Avgifter 
 Direktansluten medlem  250 kr  350 kr  
 Familjemedlem  340 kr  440 kr 
 Lokalklubbansluten medlem 200 kr  300 kr 
  familj 300 kr  400 kr 
 Riksklubbansluten medlem 200 kr  300 kr 
  familj 300 kr  400 kr  
 Ungdomsmedlem  125 kr  225 kr 
 
Styrelsen är medveten om att det kan verka magstarkt att höja medlemsavgiften i år igen och med en så 
kraftig höjning. Men SMC är inne i ett förändringsarbete som går fort framåt, ilket för med sig stora 
investeringar. Om man ej får in pengarna kan det bli frågan om att man måste låna pengar på banken 
för att kunna fortsätta förändringsarbetet. 
 
Det är styrelsen mening att få in mer pengar och förhoppningsvis kan det bli aktuellt i framtiden att 
sänka avgiften eller gör utbetalning till länen. 
 
Jesper Christensen redogjorde för orsaken till att man föreslår en höjning. 

• Minskade anslag från Vägverket gav mindre pengar till fortbildning. Detta ledde till att län 
hamnade i ekonomisk knipa och SMC fick stötta dem med egna medel. 

• Krav har ställts på en ny webbportal, något som nu tillgodosetts. 
• Kansliet har haft konsulthjälp inom ekonomi och management sedan tidigare 

generalsekreterare sagt upp sig. 
• Personalutbildning utifrån nya SMC-försäkringen för att möta medlemmarnas behov. 
• En rekryteringsfirma anlitades för tillsättande av ny generalsekreterare, en kostnad som inte 

fanns budgeterad. 
 
Han informerade även om vad man planerar att använda höjningen till. 

• Mindre anslag från Vägverket måste ersättas på något sätt. 
• Fortsatt ekonomiskt stöd till länen för fortbildning och övrig verksamhet. 
• Kansliet behöver omorganiseras, vilket framgår av den höga sjukfrånvaron, ca 4 ggr högre än 

vanligt. 
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• En utredning ska göras angående flytt av kansliet till Borlänge och en filial i Stockholm för att 
komma närmare makten och kunna på verka politiker och myndigheter snabbare och enklare. 

• Kontorsmöbler, datorer, program och annat måste uppdateras, något som eftersatts under 
många år. Då blir det dyrt när man måste göra allt på en gång. 

• Vi måste skaffa ett funktionellt medlemsregister som underlättar kontakten med medlemmar 
och klarar deras behov. 

• Vi måste göra flera viktiga IT-investeringar utöver kontorsutrustning som vi länge saknat. 
• Kostnaderna för att sälja kurser, resor och medlemskap och annat kommer att öka för att på 

sikt ge ökade intäkter. 
• En organisation av SMC:s storlek måste ha likvida medel för att kunna fungera. Man behöver 

bygga upp pengar på konto. 
 
Utvecklingsplanen för tiden 2007-2010 
• Samhället och SMC tror på utbildning av hojåkarna för att minska antalet döda och svårt 

skadade. Det kostar att utveckla kvalitativa kurser. SMC behöver komplettera 
Sporthojskurserna med Customkurser, Gruskurser och Ny på MC. För att få igång verksamheter 
krävs resurser. På sikt ska all kursverksamhet vara självbärande. 

• Vi vill utöka våra resor inom resebolaget. Inte bara SMC medlemmar ska resa med oss. Fler ska 
välja SMC-resor, både nationellt och internationellt. Dt kan på sikt ge större självbärande. 

• SMC behöver fler medlemmar för att vara en maktfaktor. För att få fler medlemmar måste vi 
satsa på modern IT-struktur och marknadsföring, något som varit eftersatt under många år. 

• Vidareutveckla SMC:s avtal med Folksam och utveckla produkter för våra medlemmar. 
• Hitta nya inkomstkällor för att bli ekonomiskt oberoende från Vägverket. SMC ska vara 

ekonomiskt oberoende, dels för att kunna vara en oberoende maktfaktor, dels för att vi ska 
kunna göra det bästa för medlemmarna utan att fundera på sponsorer. 

• Mc-Folket ska bli en mer kommersiell tidning. 
 

 Jesper avslutar med att ställa frågan om vi vill utvecklas eller ej? 
 
 Tommy Strandmark påpekar att man inte dubblar medlemsantalet genom att höja 

medlemsavgifterna. 
 
 Jukka Kareketo svarar att budgeten är preliminär och inga exakta siffror. Men att vi måste tror 

på att vi kommer att öka medlemsantalet. 
 
 Håkan Berggren undrar om texten om höjning läggas ut i MC-Folket. 
 
 Mats Mikaelsson påpekar att fördubblingen kanske kan ses om 5 år och inte om 1 år, svarar Ja 

på Håkans fråga, texten om höjning kommer att finnas i MC-Folket. 
 
 Morgan Larsson undrar varför det är en skillnad på 50 kr om man är direktansluten mot om 

man är klubbansluten. Tappar man medlemmar om man höjer klubbanslutnas medlemsavgift 
till samma som direktanslutna? 

 
 Jukka Kareketo informerar om att det är en gammal regel för att gynna klubbar att gå med i 

SMC. Av SMCs medlemmar så är ca 80 % direktanslutna och 20 % klubbanslutna. 
  
 Maria Nordqvist informerar om att man haft ute en förfrågan till olika klubbar som gick ut på att 

man tar samma avgift för klubbanslutna som för direktanslutna och att klubbarna sedan skulle 
kunna få mellanskillnaden utbetalad direkt till klubben. Klubbarnas har svart nej till detta 
förslag. Det finns planer på att förenkla förfarandet med inbetalning av medlemskapet genom 
att alla får ett inbetalningskort tillsammans med MC-Folket i december månad. 

 
 Göran Carlsson, är det styrelsens tro att man får flera medlemmar om man höjer avgiften. 
 
 Mats Mikaelsson svarar nej på detta. Man har fått synpunkter utifrån på att en för låg 

medlemsavgift kan ge uppfattningen att SMC ej är seriösa. 
 
 Jukka Kareketo avslutar med att säga att höjningen på 100 kr gäller alla slags medlemskap. 
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§ 14. Fastställande av budget 
 Styrelsen informera om att det blivit ett fel i budgeten, verksamhetsåret skall vara 1/7 2006 - - 

31/8 2007. 
 
 Kerstin Liljekvist tycker att man borde ha en kostnadsreserv. Om man håller nere resultatet 

genom att sparar 20 000 -  30 -000 kr varje år kan man få en reserv till framtiden. 
’ 
 Jesper Christensen säger att man har det i investeringar, men att man tar till sig förslaget för att 

se om det skulle kunna fungera i framtiden. 
 
 Peter Nydahl undrar varför valberedningen får så mycket pengar, det var mycket mindre förut. 
 Jukka Kareketo svarar att allt utvecklas. 
 
 Beslut: Årsmötet beslöt fastställa den föreslagna budgeten. 
 
§ 15. Val av ordförande för en tid av ett år 
 Beslut: Årsmötet beslöt omval på Larz Glemfors, Nybro, till ordförande i enlighet med 

valberedningens förslag. 
 
§ 16. Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen för  
 Elsy Rådberg (omval) för en tid av två år 
 Laila Jensen (omval) för en tid av två år 
 Sven Liljekvist (nyval) för en tid av två år 
 
 Johnny Gylling (nyval) fyllnadsval för en tid av ett år 
 Thomas Larsson (nyval) fyllnadsval för en tid av ett år 
 Hannes Westman (nyval) fyllnadsval för en tid av ett år 
 Magnus Forsberg (nyval) fyllnadsval för en tid av ett år 
  
 Beslut: Årsmötet beslöt välja de föreslagna personerna i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§ 17. Val av två revisorer (varav minst en kvalificerad) samt en revisorssuppleant för en tid av ett år 
 Till revisor (kvalificerad) för ett år Per-Erik Olofsson, Malung (omval) 
 Till revisor för ett år Kai Adolfsson, Halmstad (omval) 
 Till revisorssuppleant för ett år Kjell Boggby, Mora (omval) 
 
 Beslut: Årsmötet beslöt välja de föreslagna personerna i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§ 18. Val av valberedning bestående av minst tre personer för en tid av ett år 
 Erik Löfstrand redogjorde för de namnförlag som fanns till valberedningen. 
 Lennart Arnlund (omval) 
 Jens Morell (omval) 
 Carl-Michael Hellström (nyval) 
 Björn Forsell (nyval) 
 
 Beslut: Årsmötet beslöt välja de föreslagna personerna i enlighet med de förslag som lades 

fram på mötet. 
 
§ 19. Övriga ärenden 
 Larz Glemfors tackade för förtroendet att sitta som ordförande för 1 år till. Han avtackade 

mötesordförande Johnny Gylling och berättade att övriga avtackningar kommer att ske vid 
middagen i kväll, Sedan tackade han SMC Blekinge via ordförande Johan Lind för en bra 
arrangerad och trevlig årsmöteshelg. 

 
 Stafettpinne överlämnades från SMC Blekinge till SMC ordförande Niklas Mårdbrink som 

hälsade alla hjärtligt välkomna till ”det enda årsmötet under vintertid” Sundsvall nästa år. 
Årsmöteshelgen kommer att vara på Hotell Södra Berg 

 
 Styrelsemedlemmen Mats Mikaelsson överraskades av 5 medlemmar som kom upp på podiet 

med ett paket och avtackade honom för de 5 år han suttit i styrelsen. 
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§ 20. Årsmötets avslutande 
 Ordförande Larz Glemfors tackade samtliga närvarande för ett trevligt och disciplinerat 

genomfört årsmöte och förklarade årsmötet avslutat.  
 
 
 
Dag som ovan 
 
 
 

 
 


