
 
  ÅRSMÖTESPROTOKOLL  
 
 
 Skillingaryds Motorklubbs ÅRSMÖTE 
 
 Tid  2016-02-06 kl 17 
 Plats Bowlingmagasinet  Värnamo 
 Beslutande 45 medemmar 
 Paragrafer 1 - 22 
   

1. Mötets öppnande 
 Christer Skärin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
 
2. Mötets utlysande 
Utlysande har skett genom personligt adresserat utskick och mötet godkänner 
detta.  
 
3. Förslag till dagordningen 
Mötet godkänner det utdelade förslaget till dagordningen.  
 
4. Val av ordförande för mötet 
Mötet beslutar att välja Christer Skärin till ordförande för mötet.  
 
5. Val av sekreterare för mötet 
Mötet beslutar att välja Mats Bergman till sekreterare för mötet.  
 
6. Val av justeringsmän för mötets protokoll 
Mötet beslutar att välja Leif Samuelsson och Anton Geijersson till att justera 
protokollet samt att vara rösträknare för mötet.   
 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Mötet beslutar att godkänna den av ordförande upplästa verksamhetsberättelsen.  
 
8. Styrelsens ekonomiska redovisning 
Mötet beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen.  
 
9. Revisorernas berättelse 
Mötet beslutar att godkänna revisorernas berättelse.  
 
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015 
  



11. Av styrelsen framlagda förslag 
A/Arbetsplan 2016: Mötet godkänner det av styrelsen framlagda förslaget till 
arbetsplan 2015.  
B/Årsavgift 2017 Mötet godkänner det av styrelsens framlagda förslag till att 
medlemsavgiften år 2017 blir oförändrad. Enskild medlem 200:-, familj 350:- 
(personer skrivna på samma adress),ungdom under 19 år förblir oförändrad 50:- 
 
12. Val av ordförande och firmatecknare för 2016 
Mötet beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Pia Thulin till 
ordförande för verksamhetsåret 2016 samt firmatecknare 2016 
 
13. Val av  sekreterare  2016/2017 
Mötet beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Karin Eriksson 
till sekreterare för verksamhetsåren 2016/2017      
 
 
14.  Val av kassör 2016/2017     
Mötet beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Stefan Stigemyr 
till kassör för 2016/207 
 
15.                 Val av tre  styrelseledamöter för 2016/2017 
 
Mötet beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Aki Eronen, 
Frida Lindström och Anton Geijersson till styrelseledamöter för 2016/2017. 
 
16.          Val av två  styrelsesuppleant för 2016/2017 
Mötet beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Joakim Blansch 
och Annelie Wallensten till styrelsesuppleanter för 2016/2017. 
 
17.             Val av revisor för 2016/2017 
Mötet beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Roland Eidhall 
till revisor för 2016/2017. 
 
18. Val av valberedning 2016 
Mötet beslutar att välja Leif Samuelsson och Sara Mejving till valberedning för 
verksamhetsåret 2016. 
 
19. Information från valberedningen 
Valberedningen informerar om vilka som har utsetts till kontaktpersoner 
respektive ansvariga för följande: 
Rally:  Leif Samuelsson 
Folkrace:  Anton Geijersson 
Crosskart:  Anton Geijersson 
Rallycross:  Joakim Blansch 
Material:  Aki Eronen och Kjell Norberg 
Servering: Denna funktion lämnas till styrelsen att utse 
 
  



20.  Styrelsens diverse informationer. 
Vi har fyra röster att använda på Smålands BF:s årsmöte. Mötet beslutar att ge 
dessa till Annelie Möller, Keith Wennberg, Anton Geijersson och Christer 
Westerdahl. 
 
21. Övriga frågor 

• Inge Petersson betonar vikten av att förare och kartläsare i god tid innan 
de egna tävlingarna meddelar namn på de funktionärer som är en 
förutsättning för att få starta. 

• Mats Bergman visar statistik för årets rallyverksamhet. 
• Stefan Stigemyr berättar om planerna för ny hemsida baserad på Idrott-

on-lines plattform. 
• Han betonar också vikten av att alla uppger sin mailadress då det är per 

mail information och kallelser kommer i framtiden. 
 

22.                Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet, samtidigt hälsade han 
alla välkomna till bowling och mat. Vice ordförande Mats Bergman utdelar 
blommor till avgående Arne Adolfsson och Christer Skärin och tackar för deras 
insatser i klubben. 
 
 
 
Klubbmästerskap Kartläsare Klubbmästerskap Rally förare 

 1:a  Per Andersson 27p 1:a  Alexander Axelsson 27p 
 2:a  Anton Geijersson 22p 2:a  Keith Wennberg 22p 

3:a  Henrik Söderqvist 20p 3:a  Christer Westerdahl 17p 
 
Klubbmästerskap Folkrace  
Senior:  Joakim Blansch 
Junior:  Oskar Karlsson 
 
Klubbens hederspris:   Husses vandringspris:   
Christer Westerdahl  Inge Petersson 
Marie-Louise Westerdahl 
 
 
 
_________________________  __________________________ 

                         Christer Skärin, ordförande  Mats Bergman, sekreterare 
  

 
 
__________________________  ____________________________ 
Leif Samuelsson, justeringsman  Anton Geijersson, justeringsman 

 
 


