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SMK Västerås Årsmöte2017-02-23 

 

1. Mötets öppnande. 

           Ordförande Mikael Wadsten hälsade medlemmarna välkomna till årsmötet. 

 

2. Fastställande av närvarolista och röstlängd 

Röstlängd och närvarolistan godkändes. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med ett tillägg av fastställande av miljöpolicy 

 

4. Är mötet laga utlyst 

Medlemmarna fann att mötet var laga utlyst. 

 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Robert Alriksson valdes till årsmötets ordförande.  

Lars-Åke Lundin valdes till årsmötets sekreterare. 

 

6. Val av justeringsmän (tillika rösträknare) jämte ordförande och sekreterare för mötet att justera 

protokollet. Stefan Sandqvist samt Jonas Zetterman. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016.  

Mikael Wadsten gick igenom verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. 

 

8. Styrelsens (balans/ preliminär budget och resultaträkning)  

Mikael Wadsten gick igenom (balans, preliminärbudget och resultaträkningen) för 2017. 

Årsmötet godkände balans/ preliminär budget samt resultaträkning.  
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9. Revisorernas berättelse för 2016  

Revisor Harri Pohjanen gick igenom revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016. 

 

10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2016. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

 

11. Verksamhetsplan 2017-2019  

Verksamhetsplanen för 2017-2019 gicks igenom av Mikael Wadsten. Mikael tog upp hur vi arbetat 

med förstudien av ny bansträcka. Verksamhetsplanen godkändes av årsmötet. 

 

12. Förslag/motioner från styrelse och medlemmar.  

Aktivitet Simulator.  Motionen bifalls. Mikael Wadsten samt Tomas Andersson tar det vidare att ta 

fram underlag för styrelsen att besluta på. 

Aktivitet Mental träning. Motionen bifalls. Harri Pohjanen och Tomas Westman är utsedda att ta 

det vidare, att till styrelsen framtaga beslutsunderlag. 

 

13. Valberedningens förslag till styrelse. Val genom acklamation.   

Helen Ununger gick igenom valberedningens nyval.  Årsmötet biföll val med acklamation. 

Årsmötet godkände valberedningen, val av styrelse. 

Årsmötet godkände valberedningen, val av revisorer. 

Årsmötet godkände valberedningen, val av valberedning. 
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14. Godkända ny & omval.  

Ordförande Mikael Wadsten  Väljs på 1 år 

Kassör Pernilla Sjöberg Väljs på 2 år 

Sekreterare Lars-Åke Lundin Väljs på 2 år 

Ledamot Gunnar Renbro Väljs på 1 år  

Ledamot Jonas Zetterman Väljs på 1 år 

Ledamot Stefan Sjöberg Väljs på 2 år 

Suppleant Stefan Sandqvist Väljs på 1 år 

Suppleant Stefan Coscun Väljs på 1 år 

Suppleant Patrik Marklund  Väljs på 1 år 

Revisor Johan Lundin Väljs på 1 år 

Rev.suppl Per Jansson  Väljs på 1 år 

              Valberedning ansvarig samankallande Thomas Westman Väljs på 1 år 

Valberedning Robert Wallberg väljs på 2 år 

 

 

 

15. Val av ledamöter till sektionerna. Kan styrelsen ges förtroende att tillsätta posterna. 

Styrelsen beviljades förtroendet att tillsätta posterna. 

a. Tävlingssektionen 

b. Utbildningssektionen 

c. Anläggningssektionen 

d. Ungdomssektionen 

 

 

16. Fastställande av medlemsavgiften 2018 

Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2018 till 300 kr/år för familj skriven på samma adress. 

 

17. Övriga frågor och tillförande årsmötets dagordning. 

Tillförande dagordningen 

Punkt 1: Fastställande av miljöpolicy. Miljöpolicyn fastställdes av årsmötet. 

Punkt 2: 

Punkt 3: 
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Under mötet framfördes nedanstående synpunkter/kompletteringar: 

Ny bansträcka. Synpunkter och önskan att reglementet för banan skulle inkludera Svemo/  tekniska 

reglemente. Det för att inkludera ett större upptag för minimoto och övrig tvåhjulig verksamhet. 

 

Träningsansvariga för Gokart. På förslag att fördela ut träningsansvar genom rättvis fördelning.  

 

Nya och gamla styrelsemedlemmar kommer att gå en kurs (Grunder föreningslära)  

18. Mötet avslutas med att tacka av Tomas Högback för ett långt och mycket väl genomfört arbete i 

styrelsen. Genom sitt välkomnande sätt att vara, är Tomas en förebild och ledstjärna för oss alla i 

klubben. Med glimten i ögat och sin givmildhet, har Tomas alltid funnits där, för vem än som behövt 

handpåläggning, för såväl förare som mekaniker. 

 

 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Årsmötesordförande                  Vid protokollet 

 

_____________________________________                  _____________________________________ 

Robert Alriksson                 Lars-Åke Lundin 

 

 

_____________________________________                  _____________________________________ 

Stefan Sandqvist                                                                Jonas Zetterman 

Justeringsmän ti l l ika  rösträknare, jämte ordförande och sekreterare för mötet att justera .  

 

 

 

 


