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Mötesinformation 
Syfte: Stämma SMMAF 

Datum: 2015-03-28 

Deltagare: Närvarande 

Se röstlängd 

Dagordning och Protokoll 

1. Mötes öppnande 

Mötet öppnades av Johan Halldin klockan 10.04 

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet 

Stämman fastställde röstlängden för mötet. 

3.  Fråga om mötet är behörigen utlyst 

Mötet ansågs behörigen utlyst av stämman. 

4. Val av ordförande vid mötet 

Johan Halldin valdes till ordförande för mötet. 

5. Val av sekreterare vid mötet 

Jesper Gunnarson valdes till sekreterare för mötet. 

6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets 
protokoll, samt val av två rösträknare 

Mike Wall och Bobby Rehman valdes till justeringsmän tillika rösträknare 

7. Godkännande av dagordningen 

Stämman godkände dagordningen 

8. Föredragande av verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes. 

9. Föredragande av förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen föredrogs och godkändes. 

10. Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse föredrogs. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

Ansvarsfrihet beviljades av stämman under förutsättning att godkänd revisonberättelse 

till bifogas till detta protokoll 

12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 
(propositioner) Bilaga 1 

Inga propositioner från styrelsen 
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13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till 
förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från 
förbundsstyrelsen 

Inga motioner har inkommit. 

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 

Verksamhetsplanen hänskjuts till styrelsen att fördela i kommittéerna. 

15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande 
verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma 
medlemmar 

Beslutades av stämman fastställa avgiften till 79 kr per medlem och år. 

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår 

Beslutades av stämman att inte fastställa några extra avgifter. 

17. Fastställande av eventuella styrelsearvode 

Beslutades av stämman att inga styrelsearvoden ska utgå. 

18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 

Lämnades till styrelsen att utarbeta under verksamhetsåret. 

19. Val av ordförande i Förbundet 

Johan Halldin valdes till ordförande i förbundet. 

20. Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter 

Erika Mattsson (nyval), Jesper Gunnarson (omval), Bobby Rehman (omval), Ulf 

Silverbern (omval) och Benny Thögersen (omval) valdes till ledamöter i 

förbundsstyrelsen. 

 

Stämman tackar avgående ledamot Jim Bergman för hans arbete under året. 

 

Christian Kallaf (omval) och Jörgen Hamberg (nyval) valdes till suppleanter 

21. Val av ordförande i valberedning samt två övriga ledamöter. Antalet övriga 
ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen 

Elin Bladh valdes till ordförande i valberedningen. Petra Larsson och Tobias Torstensson 

valdes till ledamöter. 

22. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K:s förbundsstyrelse 

Johanna Hjärn valdes till revisor och för revisor 2 lämnas till att utses av SB&K 

förbundsstyrelse 
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23. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet klockan 11.01 

 

Stockholm  2015-03-28 

 

  

Ordförande Vid protokollet Justerare 1 
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Johan Halldin Jesper Gunnarson Mike Wall 
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Bobby Rehman   

 


