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SMC Blekinge årsmöte 2020

Plats: Ronneby Brunn, Ronneby
Tid: Söndag 1 Mars kl. 13:00
Närvarande: 15 st.

1. SMC Blekinges ordförande Roger Breiner hälsade alla välkomna och förklarade 
årsmötet för öppnat.

2. Till mötesordförande valdes Roger Breiner och till protokollförare valdes Magnus 
Vigerlöf.

3. Till justeringsmän och rösträknare valdes Donald Jönsson och Bo Sjögren.

4. Röstlängden fastställdes till 15 medlemmar.

5. Mötesdeltagarna svarade ja på frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

6. Dagordningen godkändes.

7. Förvaltningsberättelsen för det gångna året gicks igenom och mötet godkände 
densamma. Roger Breiner benämnde den aktivitet som vi har haft under året 
med närvaro på öppet hus arrangerat av flera företag i Blekinge, arrangerande av
MC-fik med tillhörande MC-tur, funktionärs/instruktörsutbildning, mm.

8. Kassören Krister Arvidsson föredrog den ekonomiska rapporten och 
revisionsberättelsen.

9. Mötet beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Inga motioner hade inkommit till årsmötet för behandling.

11. Ordförande Roger Breiner föredrog förslag på verksamhetsinriktning för 2020-
2021 och mötet godkände detsamma.

12. Den föreslagna budgeten för det kommande verksamhetsåret föredrogs och 
godkändes.

13. Mötet föreslog Roger Breiner till ordförande på 1 år vilken enhälligt valdes till 
posten.

14. Val av ordinarie ledamöter

◦ Mötet föreslog och valde enhälligt Magnus Vigerlöf, Jonathan Argarius och 
Stefan Thomasson till ordinarie ledamöter på 2 år.

◦ Mötet föreslog och valde Mikael Smedberg och Jörgen Wall på fyllnadsval till 
ordinarie ledamöter på 1 år.
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15. Val av suppleanter

◦ Mötet föreslog och valde enhälligt Bo Sjögren och Nadja Dolgova till 
suppleanter på 1 år.

16. Till revisorer valdes revisionsbyrån Baker Tilly Sydost samt Laila Myhr.

17. Pga brist på personer så kunde bara Kent Hård väljas till valberedningen. Första 
uppgiften är att identifiera en person till att utöka valberedningen med.

18. Inga övriga ärenden lades fram på mötet.

19. Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet för avslutat.

Ordförande:……………………… Protokollförare:……………………………
Roger Breiner Magnus Vigerlöf

Justerare:.………………………… Justerare:…………...…………………….
Donald Jönsson  Bo Sjögren
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