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SMC Blekinge årsmöte 2021
Plats: Gnistans festplats, Förkärla folkets park
Tid: Söndag 13 juni kl. 13:00
Närvarande: 14 st.
1. Kent Hård hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.
2. Till mötesordförande valdes Kent Hård och till protokollförare valdes Magnus
Vigerlöf.
3. Till justeringsmän och rösträknare valdes Bo Sjögren, Jörgen Wall.
4. Röstlängden fastställdes till 14 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.
8. Kent Hård föredrog den ekonomiska rapporten och revisionsberättelsen.
9. Mötet beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Inga motioner hade inkommit till årsmötet för behandling.
11. Kent Hård 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 Stefan Thomasson till ordförande på 1 år vilken enhälligt valdes till
posten.
14. Val av ordinarie ledamöter
◦

Mötet föreslog och valde enhälligt Åsa Willander Strömberg, Jörgen Wall, Bo
Sjögren och Clas Flokén till ordinarie ledamöter på 2 år.

◦

Mötet föreslog och valde Kent Hård på fyllnadsval till ordinarie ledamot som
ersättare till Stefan Thomasson på 1 år.

15. Val av suppleanter
◦

Mötet föreslog och valde enhälligt Stephan Fällgren och till suppleant på 1 år.

◦

Mötet föreslog och valde enhälligt Roger Breiner och till suppleant på 1 år.

16. Till revisorer valdes revisionsbyrån Baker Tilly Sydost samt Laila Myhr.
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17. Årsmötet kunde inte utse någon valberedning. I enlighet med
verksamhetsinriktningen så kommer styrelsen att jobba för att tillsätta en
valberedning under året.
18. Övriga ärenden
Ett par förslag om SMC’s synlighet lades from som styrelsen kan fortsätta att
jobba med i enlighet med verksamhetsinriktningen.
◦
◦

Informationsblad om SMC Blekinge kan läggas ut på strategiska platser
Tidigare har det funnit ett klistermärke med en text som lyder ungefär ’Jag
kör hellre MC’, men denna har försvunnit. Önskemål om att något liknade
kan tas fram igen.

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

Ordförande:………………………
Kent Hård

Protokollförare:……………………………
Magnus Vigerlöf

Justerare:.…………………………
Bo Sjögren

Justerare:…………...…………………….
Jörgen Wall
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