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PROTOKOLL FÖRBUNDSMÖTE ÅR 2002
Sammanträdesdata

1

Tid

2002-04-06 kl 13.30 – 18.45

Plats

Scandic Star Hotel, Sollentuna

MÖTETS ÖPPNANDE
Mötet öppnades av förbundsordförande Jacob Douglas som välkomnade
de 40 ombuden, medaljörer och mottagare av utmärkelser, SISU representant Jan Olofsson, SVEMO FIM- och UEM-delegater, SVEMO styrelse, revisorn Björn Samuelson, sektions- och kommittéordföranden, representanter från press, övriga gäster samt SVEMO personal.
Därefter visades en av Postverket producerad video som presenterade
en frimärksserie med världsmästare från motorcykelsporten. Serien
kommer att ges ut på frimärkets dag den 5 oktober och ordförande uppmanade ledare på alla nivåer att medverka i marknadsföringen av
projektet
Ordförande påkallade en parentation över medlemmar som sedan förra
förbundsmötet avlidit.
Därefter gjorde ordförande en kort återblick över de gångna två åren
varvid han särskilt uppmärksammade sportsliga framgångar liksom arbetet med snöskoterfrågan och några nya projekt bl a motocrossens nya
organisation.
Före förbundsmötesförhandlingarna delades utmärkelser ut:
Margareta Myrgård, Kent Eriksson och Carl-Gerhard Wennerberg erhöll
förbundets förtjänstplakett i brons för sina insatser i samband med GPtävlingen speedway på Stadion.
Sven-Bruno Nordenström erhöll förbundets förtjänstplakett i silver som
tack för gott samarbete och visad stor förståelse för vår verksamhet i sitt
arbete vid Rikspolisstyrelsen med författningssamlingar, råd och instruktioner för tävlingsverksamhet med motorfordon.
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Esso Gunnarsson erhöll förbundets förtjänstplakett i silver som tack för
en professionell fotodokumentation av vår verksamhet i skilda projekt
inom vår verksamhet.
Elitförarmärket tilldelades: Peter Berglund, Helsingborgs MCK, Robert
Grönlund, SMK Gävle, Henrik Söderqvist, Huskvarna MK och Tobias
Sylwan, Varbergs MK.
Förbundets guldmedalj tilldelades: Ann-Kristin Blomgren, Limhamns MK,
Ann-Christine Forswall, Umeå AK, Sture Fredell, Mariestads MK, Ove
Johansson, Målilla MK, Hans Lennbom, Västra MK, Roland Lindgren,
Östhammars MK, Åke Malmborg, Tomelilla Mk, Henry Nyström, Östhammars MK, Gunnar Ohlsson, Östhammars MK, Sten Söderlindh, MK
Stencrossarna och Karl Östlund, Östhammars MK.
Efter att guldmedaljerna fördelats erhöll Martin Holm, Arne Bergströms
Vandringspris.
Vidare offentliggjordes att Henry Stein, Vetlanda MS, tilldelats priset som
årets funktionär.
Målilla MK erhöll det nyinstiftade SVEMO Miljöpris, vilket överräcktes i
närvaro av Göran Gustavsson från IB Moto rsport.
Sture Fredell skänkte från Västra Distriktet, von Essens pokal, som tidigare varit pris till den klubb i Västra Distriktet som haft den största medlemsökningen. Men eftersom priset i dag inte har någon reell betydelse
har Västra Distriktets styrelse beslutat att skänka priset till SVEMO styrelse att användas i lämpligt projekt. Jacob Douglas mottog med tacksamhet priset och uttryckte att det finns en ambition att få vandringspriset i rörelse igen.
2

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Generalsekreteraren genomförde ett upprop varvid röstlängden justerades och fastställdes till 40 delegater med lika många röster.
Övre Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet förfogar över 5 röster
genom 5 delegater.
Mellersta Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet förfogar över 7 röster genom 7 delegater. Mikael Lindström, Östersund, ersatte Siv Fick,
Östersund.
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Nedre Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet förfogar över 4 röster
genom 4 delegater.
Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet förfogar över 8 röster genom
8 delegater.
Västra Motorcykel- och Snöskoterförbundet förfogar över 10 röster genom 10 delegater. Håkan Erlandsson, Kungsbacka, ersatte Alf Nilsson,
Skövde.
Södra Motorcykelförbundet förfogar över 6 röster genom 6 delegater.
3

FRÅGA OM MÖTET I STADGEENLIG ORDNING UPPLYSTS
Efter att generalsekreteraren redovisat hur inbjudan och kallelse hanterats fastställde mötet att kallelse till förbundsmötet skett i full överensstämmelse med förbundets stadgar och att mötet därmed i stadgeenlig
ordning utlysts.
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VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET
Att som ordförande leda mötet utsågs på Valberedningens förslag Jan
Olofsson.
Till sekreterare för mötet valdes generalsekreterare Rolf Sundberg och
som assisterande sekreterare valdes Bodil Dahl.

5

VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN
Till att jämte ordförande justera protokollet från förbundsmötet utsågs
Monica Molin, Östra Distriktet och Göran Holm, Mellersta Norra Distriktet.
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VAL AV TVÅ RÖSTRÄKNARE
Till rösträknare utsågs Gert Stahlgård, Västra Distriktet, och Sune Jonsson, Nedre Norra Distriktet.

7

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den i förbundsmöteshandlingen upptagna dagordningen godkändes i befintligt skick.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Förbundsmötet behandlade verksamhetsberättelsen först redaktionellt
och då gjordes påpekande enligt:
Sidan 16, första spalten längst ned ska tilläggas ”titel på Stockholm Stadion.”. Sista spalten längst ned ska tilläggas ”EU”.
Sidan 19, bilden för föraren är Lars Ove Wallin, Gudmundrå SK.
Sidan 21, andra spalten längst ned ska tilläggas ”Jonas Riedel på 10e
plats och tog sina första EM-poäng.”
Sidan 30, rundbana nationell år –00 och –01, Nedre Norra ska vara 20
och 27. Isracing nationell år –00 och –01, ska vara 7 och 12.
Sidan 33, amatör ersätter motion. Passagerare för år –00 och –01 ska
vara 47 och 44.
Sedan behandlades sakinnehållet och de skilda berättelserna godkändes.
Förbundsmötet godkände den föredragna verksamhetsberättelsen.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE 2000
OCH 2001
Inge Blank föredrog förbundets resultaträkning och balansrapport för
verksamhetsperioden.
Därefter läste revisor Björn Samuelson upp revisionsberättelsen och förbundsmötet godkände förvaltnings- och revisionsberättelse för 2000 och
2001.
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FRÅGA OM ANSVARSFRIHET
Den ekonomiska genomgången avslutades med att förbundsmötet beslutade ge styrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet avseende
2000 och 2001.
Därefter ajournerades förbundsmötet för en halvtimme lång kaffepaus.
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FÖRSLAG OCH RAPPORTER

11.1

BUDGET 2002, PROGNOS 2003
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Stig Klemetz presenterade styrelsens förslag till budget och prognos och
efter att han besvarat frågor rörande budgeten fastställdes styrelsens
förslag till huvudsaklig efterrättelse.
11.2

ÅRS-, INTRÄDES OCH FÖRSENINGSAVGIFTENS STORLEK
Förbundsmötet beslöt fastställa avgifterna till för 2003 och 2004: årsavgift 1.000 kr, inträdesavgift 300 kr och förseningsavgift 300 kr.

11.3

NÄSTKOMMANDE FÖRBUNDSMÖTE
Förbundsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att nästkommande ordinarie förbundsmöte ska äga rum den 3 april 2004.
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ARBETSPLAN FÖR 2002 OCH 2003
Förbundsmötet fastställde den av styrelsen föreslagna arbetsplanen att
gälla till huvudsaklig efterrättelse.

13

INKOMNA MOTIONER SOM TILLSTYRKTS AV RESPEKTIVE SFDMÖTE

13.1

MA LERUM FÖRESLÅR ATT ANMÄLAN SKA KUNNA GÖRAS VIA
INTERNET
MA Lerum yrkar på följande förändringar i Specialreglementet för Motocross:
5.6.1 Förändras till följande: Anmälan ska ske på SVEMO postgirobla nkett, se nedan. Betalning via internet accepteras om motsvarande information lämnas. Betalningen ska vara registrerad på postgirot senast 15
dagar före tävling, osv ..
Bakgrund: Idag sköter allt fler sina betalningar via internet varvid nuvarande inbetalningsrutin blir krånglig. Dessutom är informationen som följer en internetbetalning mycket tydligare än den kopia av inbetalningskortet postgirot skickar ut.
Förbundsmötet tillstyrkte motionärens förslag med restriktionen att å tgärden inte får öka problem och administration för arrangör.
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SMK KRISTIANSTAD ANG MARKNADSFÖRING AV MC-SPORTEN
SMK Kristianstad anser att SVEMO skall arbeta för att knyta sponsorer
till förbundet. Förslagsvis genom att anlita professionella marknadskonsulter. På så sätt kan pengar komma våra elitförare tillgodo och vi får PR
för vår sport.
Förbundsmötet avslog motionen.

13.3

SÖDRA DISTRIKTETS STYRELSE ANG DATUM FÖR ERLÄGGANDE
AV ÅRSAVGIFT SAMT INRAPPORTERING AV ÅRSRAPPORT
Erläggande av årsavgift (30/4) samt inrapportering av årsrapport (31/10)
vid samma datum. Södra Motorcykelförbundet föreslår att dessa 2 aktiviteter sker vid samma datum. Idag tror vi att när man erlagt avgiften så
lägger man rapporten åt sidan fö r att åtgärdas senare och i vissa fall blir
det inte gjort. I år har Södra 13 klubbar som ej redovisat rapporten.
Distriktet föreslår att den 30/4 sker följande:
Inbetalning av årsavgiften
Redovisning av årsrapport, som innefattar de medlemmar som betalt medlemsavgiften för föregående verksamhetsår, och man rapporterar styrelserepresentanterna för innevarande år.
En klubb måste ha skickat in både årsavgiften samt årsrapporten för att
erhålla rösträtt vid kommande distriktsårsmöte. Om en klubb inte erlägger årsavgiften i tid, 30 april, utgår en förseningsavgift. För erhållande av
rösträtt skall årsavgiften, ev förseningsavgift samt årsrapporten vara insänd senast den 30/9.
Motionären drog tillbaka motionen eftersom man uppfattat att det administrativa målet med motionen kommer att förverkligas via SVEMO
kansli.

13.4

SÖDRA DISTRIKTETS STYRELSE ANG ATT GÅ TILLBAKA TILL
NAMNET SVENSKA MOTORCYKELFÖRBUNDET, SVEMO
Då utfallet av det extra förbundsmötet den 1 april 2001 blev att vi ej skulle slå oss ihop med SNOFED anser Södra Motorcykelförbundet att namnet Svenska Motorcykelförbundet återtas. Det är vad ”SVEMO” står för.
Motorcykel är huvudverksamheten dock är det självklart att snöskoter
finns med i enlighet som det var innan debatten om ev sammanslagning
uppstod.
Förbundsmötet avslog motionen.
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ÖSTRA DISTRIKTETS STYRELSE, FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV
SVEMO:S STADGAR KAP 2 FÖRBUNDSMÖTE, 1 § SAMMANSÄTTNING
väljs Förbundsmötet består av 40 ombud, valda av SDF-mötena i proportion till resp SDF:s andel av SVEMO:s totala medlemsantal redovisat senast 30 april året före förbundsmöte. SVEMO meddelar före 1 december
året före förbundsmötet hur många ombud varje SDF har. Underlaget utgöres av medlemsantalet i de klubbar som senast 30 april insänt rapport
samt erlagt årsavgift samt i övrigt fullgjort sina skyldigheter till förbundet.
Ombud väljes för en tid av två år och skall tillhöra klubb inom det område
vederbörande representerar. För de valda ombuden suppleanter motsvarande 1/3 av de valda ombudens antal avrundat till närmast högre hela
tal. Ordinarie förbundsstyrelseledamot får ej väljas till ombud.
Motionären drog tillbaka motionen med samma motivering som motionären i punkt 13.3

13.6

ÖSTRA DISTRIKTETS STYRELSE, FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV
SVEMO:S STADGAR KAP 7 5 § MEDLEMSAVGIFT TILL
FÖRBUNDET
I mars månad utsänds inbetalningskort för årsavgift samt rapportblankett
för medlemsregistrering. Rapporten skall avse medlemsantalet per 31
december året före. Avgift och rapport skall vara insända senast 30 april,
varefter förseningsavgift uttages. Rapporten ligger till grund för klubbens
rösträtt till SDF-möte samt för SDF:s a ntal ombud till förbundsmöte.
Följande avgifter gäller:
Inträdesavgift 300:-, Årsavgift 1000:-, Förseningsavgift 300:Motionären drog tillbaka motionen med hänvisning till information punkt
13.3 och 13.5.
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ÖSTRA DISTRIKTETS STYRELSE, FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV
TEAM- FÖRETAGARLICENSER ( MOTION FRÅN VÄSTRA MK TILL
SDF-MÖTET 1999. MOTIONEN TILLSTYRKTES)
I bilaga A till NT anges regler för s k Team-Företagarlicenser.
Vi föreslår att det fria inträdet till tävlingar som dessa berättigar begränsas till den disciplin för vilken man löser licensen. Idag är det fritt fram till
alla under året arrangerade tävlingar oavsett disciplin, vilket ur arrangörssynpunkt är otillfredsställande. Även en internationell licens för företag bör ej berättiga till fritt inträde på nationella tävlingar utom för den disciplin som anmälaren har löst licens.
Förbundsmötet tillstyrkte motionärens förslag.

13.8

ÖVRE NORRA DISTRIKTETS STYRELSE FÖRESLÅR ATT EJ
BEVILJA TÄVLINGSTILLSTÅND TILL KLUBB SOM EJ FULLGJORT
SINA SKYLDIGHETER GENTEMOT SVEMO

13.9

ÖVRE NORRA DISTRIKTETS STYRELSE FÖRESLÅR ATT SISTA
DATUM FÖR ÅRSRAPPORTEN SAMMANFALLER MED SISTA
INBETALNINGSDATUM FÖR ÅRSAVGIFTEN, D V S DEN 30/4
Då motionerna 13.8 och 13.9 inkommit till förbundsstyrelsen efter 1 mars
kunde dessa inte behandlas av formella skäl.
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MOTIONER SOM AVSLAGITS AV SDF-MÖTEN
Under rubriken samlas motioner som behandlats och avslagits på distriktsårsmöten. Förteckningen föranledde ingen åtgärd från förbundsmötet.
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VAL

15.1

ORDFÖRANDE I FÖRBUNDSSTYRELSEN (MANDATTID TVÅ ÅR)
På valberedningens förslag omvaldes Jacob Douglas till förbundsordförande. Valet noterades enhälligt.
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TRE ORDINARIE LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN
(MANDATTID FYRA ÅR)
Att som ordinarie ledamöter ingå i förbundsstyrelsen för en tid av fyra år
omvaldes Stig Klemetz och nyvaldes Jörgen Hafström och Sture Fredell.
Valet skedde med sluten omröstning. Valproceduren omfattade också
kandidaterna Bertil Bergström och Mats Frånberg.

15.3

TRE PERSONLIGA SUPPLEANTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN
(MANDATTID FYRA ÅR)
Som suppleant till Stig Klemetz omvaldes Åke Knutsson. Som suppleant
till Sture Fredell nyvaldes Bertil Bergström och som suppleant till Jörgen
Hafström nyvaldes Olle Bergman.

15.4

TVÅ REVISORER SAMT EN REVISORSUPPLEANT (MANDATTID
TVÅ ÅR)
Efter sluten votering valdes Björn Samuelson, Norrköping, och Per Olof
Qvick, Tibro, medan Christer Svensson, Värnamo valdes till suppleant.

15.5

VALBEREDNING, FYRA LEDAMÖTER VARAV EN
SAMMANKALLANDE (MANDATTID TVÅ ÅR)
Förbundsmötet valde Rolf Lindbom som ordförande, Monica Molin,
Bengt Ahlgren och Roland Johansson att utgöra valberedning för en tid
av två år.
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AVSLUTNING
Innan Jan Olofsson avslutade mötet gav han möjlighet för deltagarna att
ställa frågor och ta upp något aktuellt ämne varvid Magnus Wall, Västra
distriktet efterlyste en lägesrapport avseende n3sport. GS informerade
att klubben on-line växer och vartefter man erbjuder nya administrativa
tjänster ansluter sig flera klubbar. Avseende förbundet on-line befinner
sig SVEMO i en diskussions och förhandlingsfas med RF och målet är
att SVEMO ska ansluta sig till n3sport.
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Jan Olofsson talade därefter om konsekvenserna av frysningen av statsbidraget till folkbildningen. Ett beslut som är negativt för SISU och idrottsrörelsen och som dessutom kan få groteska konsekvenser som till e xempel att den bästa investeringen för ett etablerat studieförbund är att
minska verksamheten med 9% per år fram till år 2006. I det sämsta scenariot kan idrottsrörelsen förlora 5 -600 miljoner. Olofsson tryckte också
på vikten av att vi har en tidsanpassad organisation inom idrottsrörelsen
en förutsättning för att kunna anpassa sig till omvärldens förändringar.
Jan Olofsson avslutade med att önska SVEMO och SVEMO medlemmar
all lycka i det fortsatta utvecklingsarbetet inom förbundet och att tacka för
ett trevligt förbundsmöte.
Nyvalde ordförande Jacob Douglas tackade för förtroendet och utlovade
att han själv och som tolk för den nya styrelsen även styrelsen fortsättningsvis ska arbeta efter de riktlinjer som förbundsmötet angivit. Därefter
överlämnade han en blomma och ett stort tack till Jan Olofsson som med
fast hand och stor precision lett förbundsmötesförhandlingarna.
Ordförande tog också tillfället att tacka avgående styrelseledamöter Inge
Blank och Kjell Engström för långt, troget, seriöst och professionellt arbete i styrelsen. Ordförande uttryckte också att Inge Blank och Kjell Engström med sina personliga egenskaper lämnar en känsla av saknad efter
sig i styrelsen. Inge Blank erhöll den Kungliga Medaljen och Kjell Engström förbundets guldmedalj. Dessutom fick de avgående ledamöterna
blommor.
Vid den efterföljande kamratmåltiden avtackades Kim Malmberg med
Kunglig Medalj och Ann-Kristin Forswall med blommor.
Ordförande a vslutade mötet med att tacka alla närvarande för ett bra
möte och inbjöd till efterföljande kamratmiddag.

Vid protokollet

Ordförande

Rolf Sundberg 2002-04-15

Jan Olofsson 2002-04-

Justeras

Göran Holm 2002-04-

Monica Molin 2002-04-

