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ÅRSMÖTESPROTOKOLL   2021                   
 
Plats:  Björklunds hage, Norrskog 
Tid:  22 Juni 2021 kl. 19.00 
   
1. Ordförande Bengt Persson hälsade de närvarande välkomna, tackade alla för 

engagemanget under det gångna året och förklarade därefter mötet öppnat. 
2. Röstlängden fastställdes genom upprättad närvarolista (35 medlemmar). 

3. Föredragningslistan för mötet fastställdes. En ytterligare punkt nr 24 B föreslogs med 
anledning av ett sent uppkommit behov av fyllnadsval. 

4. Fastslogs att mötet skulle varit genomfört tidigare, men på grund av pandemin var 
uppskjutet två gånger. Fastslogs att mötet var i laga ordning utlyst genom kallelse per 
mail och utlagt på klubbens web sida inom föreskriven tid.  

5. Till ordförande för årsmötet valdes sittande Ordförande Bengt Persson. 

6. Till sekreterare för årsmötet valdes Hans Järvestam. 
7. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Lennart Nilsson och Conny Nilsson. 

8. Verksamhetsberättelserna var tidigare utskickad och redovisades, godkändes och 
lades till handlingarna. Resultat- och balansrapport noterades och några frågor ställdes 
inte till kassören. Konstaterades att klubbens ekonomi är god. 

9. Revisor Ulla Svenssons revisionsrapport lästes upp och godkändes av årsmötet och 
lades till handlingarna.  

10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

11. Inga propositioner fanns. 
12. Inga motioner hade inkommit. 

13. Medlemsavgiften för 2022 föreslogs oförändrad till 250 kr för enskild medlem, 300 kr 
för familj samt 100 kr för pensionärer och ungdom, vilket bifölls av årsmötet.  

 
Valberedningens ordförande Gull-Britt Jönsson hade genomfört beredningen och tog 
till orda och föredrog Valberedningens förslag;  

 

14.  Till ordförande valdes:  Bengt Persson. omval           1 år 
15.  Val av styrelseledamöter:  Peter Nilsson  omval          2 år 

Hans Malm   omval 2 år 
Magnus Eriksson  omval 2 år 
Hans Järvestam sittande 1 år 
Lennart Nilsson sittande  1 år 
Gudrun Hansson sittande  1 år 

16. Till suppleanter valdes:  Ingemar Kristensson omval         1 år
   Conny Nilsson omval  1 år 

17. Till revisor valdes:  Ulla Svensson  omval  1 år 
  

Till revisor suppleant:  Christer Jönsson omval  1 år 
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18. Valberedning  Ingrid Malm  omval 2 år 
    Gull-Britt Jönsson sittande  1 år              

 
19. Val av Miljöombud  Marie Eriksson omval  1 år 

 
Val av Miljöchef -arrangemang Lars-Ivar Johansson omval 1 år 

 
20. Val av sektionsansvariga;   
  

Mopedsektion  Bengt-Arne Eriksson sittande 1 år 
    Nils-Erik Östergren omval           2 år  

Johnny Rostvall sittande    1 år 
 

21. Rally / racing  Mikael Fromberg omval 2 år 
    Else Nilsson  sittande 1 år 
    Bengt Persson sittande 1 år 
 
22. Rally Cross/Folkrace  Mikael Nilsson omval 2 år 
    Axel Frick Strand sittande  1 år

   Rickard Persson sittande 1 år 
 
23. Ungdoms sektionen  Simon Larsson omval 2 år 
    Hampus Ekbladh sittande 1 år 
     
24. Drifting / Offroad / Mc sektionerna Förklaras fortsatt vilande 

24 B. Familje/Veteran   
 Ordföranden informerar om att SMK medlemmen Peter Neglén nyligen hastigt 

avlidit. 
 Då valfrågan inte hunnit att behandlas, föreslår Valberedningens ordförande att 

årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utse lämplig efterträdare i Familje/Veteran 
kommittén.. 

 
25. Val av valberedning  Ingrid Malm  omval 2 år

   Gull-Britt Jönsson sittande  
 
26.  Bengt Persson redogjorde för kommande aktiviteter 2021. 

• 3 juli. Rallytävling i Janstorp. SMK hjälper till med funktionärer. 
• 10-11 juli. Race 4 Fun tävling på Sturup. SMK hjälper till med posteringar och bärgning. 
• 14 augusti. Porsche klubben i Sverige kör på Sturup. SMK hjälper till med brandberedskap 

och bärgning. 
• Träningar på Sturup. 29 juni, 3 augusti, 17 augusti, 31 augusti och 7 september. 
• 9 oktober. Rally special på asfalt 

 
 
Mopedkörningar 

• Mopedkörningarna har börjat. Nästa körning är den 1 juli med korvgrillning hemma hos 
Bengt på Gullringen. 
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Familjeaktivitet i Björklunds hage 
• Styrelsen har preliminärt en plan för en familjeaktivitet med start och korvgrillning i 

Björklunds hage. Styrelsen återkommer med närmare info så snart som möjligt. 
 

Månadsmöte i höst? 
• Styrelsen överväger att ordna ett fysiskt månadsmöte senare i höst.  

 
Julbord i december 2021? 

• Styrelsen diskuterar om det skulle kunna gå att genomföra det traditionella julbordet i 
december. Finns lite olika lokaler att fundera över. Info kommer senare. 

 
SM-deltävling på asfalt 2022? 

• Planer finns på en ev. SM deltävling på asfalt 2022 
 
Motor & Veterandag 2022 

• Det uppskjutna 10-års jubiléet av Motor & veterandagen planeras för genomförande nästa 
år 2022. 

 
Slutligen presenterades två duktiga SMK förare.  

• Erik Kadikis som kör drifting med en Volvo 740 och varit aktiv i 7 år och kört tävling 3 år. 
 

• Anders Nordqvist som kör historisk racing med en BMW 1602, 1970 års modell. 
 

      

27.  Övriga frågor   
Inga övriga frågor fanns att diskutera 

28. Mötet avslutades 
Bengt Persson tackade Rolf och Maj Björklund för lånet av hagen i Norrskog Mötet avslutades och 
alla närvarande inbjöds till korvgrillning och eftersnack. 
 
 
 
 
Ordförande  Vid protokollet                   Justeringsmän 
 
 
 
Bengt Persson Hans Järvestam          Lennart Nilsson Conny Nilsson 


