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SDF-ÅRSMÖTE 2022 

 
Tid  Lördag den 19 februari 2022 klockan 13.00 – 15.40 

 
Plats  Lundsbrunn Resort & Spa, Lundsbrunn 
 

Deltagare: 
 

Från föreningarna 30 röstberättigade ombud med totalt 144 röster representerande 
  26 föreningar samt 1 förening utan rösträtt 
   

Från styrelsen Bengt Ahlgren, ordförande 
  Maria Ivarsson 

  Åke Knutsson 
  Christina H Klemetz 
  Malin O Kronberg 

  Anders Källgren 
 

     
Övriga  Klubbledare, kommittéledamöter, gäster samt övriga intresserade 
 

1  ÖPPNANDE 

SDF-årsmötet inleddes med att Förbundsordförande Bengt Ahlgren höll en parentation över  

Arne Hedin och Jan-Erik Mellberg, två framstående trialledare inom förbundet, som lämnat oss under 
verksamhetsåret. Mötet höll en tyst minut för att minnas de som gått bort under verksamhetsåret. 
Bengt Ahlgren hälsade föreningarnas ombud, Svemo styrelses representant Anja Claesson, 

kommunstyrelsens ordförande i Götene, Susanne Andersson, pristagare, kommittéledamöter, inbjudna 
gäster samt alla övriga välkomna.  

Distriktets motocrosskommitté delade ut priser till deltagarna i 2021 års distriktsmästerskap. 
Ordförande fortsatte med att dela ut Svemos förtjänstmedalj i brons till Malin O Kronberg, 
Stenungsunds MS, Jonny Ivarsson, Sotenäs MCC, förtjänstmedaljen i silver till Thony Ahlgren, FMCK 

Borås och Peter Folkeson, FMCK Borås (ej närvarande). Meddelades att följande tre ledare kommer att 
erhålla förbundets guldmedalj vid Svemos Förbundsmöte i Sollentuna den 2 april 2022; Magnus 

Ahlgren, Götene MK, Bernt-Åke Eriksson, Mariestads MK samt Kenneth Strandborg, Kungsbacka TK. 
Ordförande utdelade 2021 års Utbildningsstipendium och diplom till Jonas Gustafsson, Älvbygdens 
MK (ej närvarande) och 2022 års Utbildningsstipendium och diplom till Jesper Eriksson, FMCK 

Skövde. 
Därefter förklarade ordförande SDF-årsmötet öppnat. 

 
 
2  RÖSTLÄNGD 

Efter upprop fastställdes röstlängden till 144 röster. 
Beslöts att därest senkomna röstberättigade klubbar anländer skall röstlängden kompletteras. Likaså 

skall den justeras om någon röstberättigad klubb eller ombud lämnar mötet. 
 

 

3  DAGORDNING                                                                                                                        
Av styrelsen upprättat och utsänt förslag till dagordning godkändes av SDF-årsmötet. 
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4  MÖTETS UTLYSNING      

Godkändes mötets stadgeenliga utlysning efter det att sekreteraren rapporterat att kallelse till mötet har 
skett på följande sätt: 

Kallelse utsändes via E-mail till klubbarna samt lades ut på Svemos och Distriktets hemsida den 23 
januari 2022.  
Årsmöteshandlingarna har presenterats på Distriktets hemsida från den 8 februari 2022. 

    

         

        

5  VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH MÖTESSEKRETERARE                                           

Till mötesordförande valdes Susanne Andersson, Lundsbrunn. 

Till mötessekreterare valdes Åke Knutsson, Lerum. 
 

        

6  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE  

  

Till att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes Thony Ahlgren, Rydboholm och  
Tomm Holm, Åsbro. 

 
Till rösträknare valdes Hampus Eliasson, Bengtsfors och Bernt Johansson, Uddevalla. 
 

 
7  VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

 
7.1  STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Verksamhetsberättelsen hade ingått i de presenterade möteshandlingarna. Beslöts att gå igenom denna 

sida för sida. 
SDF-årsmötet beslöt godkänna verksamhetsberättelsen. 

 
7.2  KOMMITTÉERS OCH GRENANSVARIGAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

Berättelser från Asfaltsgrenarna (Roadracing/Minimoto/Supermoto/Dragracing), Enduro, Motocross,  

Track Racing och  Miljö hade ingått i de presenterade möteshandlingarna. Beslöts att gå igenom 
handlingarna sida för sida. 

SDF-årsmötet beslöt godkänna samtliga berättelser. 
Meddelades att verksamhetsberättelse ej inkommit från Trial. 
 

7.3  RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 

Resultat- och balansräkning hade ingått i de presenterade möteshandlingarna.  

SDF-årsmötet beslöt godkänna resultat- och balansräkning. 
 
7.4  REVISIONSBERÄTTELSE 

Revisionsberättelse presenterades och upplästes vid mötet. 
SDF-årsmötet beslöt lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

 

 
8  ANSVARSFRIHET 

SDF-årsmötet beslöt bevilja förbundsstyrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021-01-01 -- 2021-12-31.  
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9.1 Proposition 

Från Svemo styrelse förelåg en proposition om förslag till ändringar/tillägg i stadgar för Svemo. 

Åke Knutsson gick igenom och förklarade de mest omfattade ändringarna i stadgarna. 
Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen. 
 

9.2 Information från Svemo 

Svemos representant Anja Claesson informerade om de viktigaste händelserna som varit inom Svemo 

under den senaste två åren och om verksamheter som berörde framtiden inom förbundet. 
Mötesdeltagarna fick tillfälle att ställa frågor kring den information som presenterades. 
 

               

10  ÄRENDEN FRÅN STYRELSEN 

Meddelades att inga ärenden för behandling förelåg från distriktsstyrelsen. 
 

            

11  MOTIONER FRÅN FÖRENINGAR 

Meddelades att ingen motion inlämnats för behandling på SDF-årsmötet. 

 
 
12  VERKSAMHETSPLAN        

Styrelsen hade till SDF-årsmötet framlagt en verksamhetsplan över hur verksamheten under 
innevarande verksamhetsår skulle genomföras. 

SDF-årsmötet beslöt godkänna verksamhetsplanen. 
 

 

13  ANTAL LEDAMÖTER I STYRELSEN 

Beslöts att styrelsen under verksamhetsåret skall bestå av ordförande samt sex (6) ledamöter. 

 

 

14  VAL AV ORDFÖRANDE 

Till ordförande i Västra Motorsportförbundet, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år, 
nyvaldes Mikael Dalåsen, Trollhättan. Beslutet var enhälligt. 

 

 
15  VAL AV STYRELSELEDAMÖTER     

Till ledamöter i styrelsen för en tid av två år omvaldes Christina H Klemetz, Ulricehamn och Anders 
Källgren, Falköping samt nyvaldes Markus Johansson, Uddevalla. 

 

        
16  VAL AV REVISORER      

Till revisorer för en tid av ett år omvaldes Emelie Jonsson, Axvall och Kenth Gustafsson, Skara.  
 

 
17  VAL AV VALBEREDNING 

Till att ingå i Västra Motorsportförbundets valberedning för en tid av ett år omvaldes Magnus Ahlgren, 

Skara, sammankallande och Lovisa Becker, Degerfors samt nyvaldes Jonny Ivarsson, Tanumshede. 
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18  VAL AV FÖRBUNDSMÖTESLEDAMÖTER     

Till ordinarie Svemo Förbundsmötesledamöter för en tid  av två år valdes efter sluten votering: 

Magnus Ahlgren, Skara, Tommy Allansson, Falkenberg, Mikael Dalåsen, Trollhättan,  
Bernt-Åke Eriksson, Tidan, Peter Folkeson, Borås, Maria Ivarsson, Tanumshede, Johan Johansson, 
Ödsmål, Anders Olsson, Hindås och Ulf Sjövald, Falkenberg. 

I valet deltog även Tobias Revelj, Uddevalla. 
 

Till suppleanter för en tid av två år valdes att inkallas i följande ordning: 
Nyval Bengt Ahlgren, Lundsbrunn, omval Örjan Bengtsson, Mariestad och omval Malin O Kronberg, 
Jörlanda. 

 
 

19  SVEMO FÖRBUNDSMÖTE 

Anmäldes att Svemo Förbundsmöte 2022 kommer att avhållas lördag den 2 april 2022 klockan 13.30 
på Scandic Star Hotell i Sollentuna.  

 
              

20  AVSLUTANDE 

Mötesordförande Susanne Andersson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och överlämnade ordet 
och klubban till nyvalde Förbundsordförande Mikael Dalåsen. Ordförande tackade Susanne för väl 

utfört arbete och överlämnade en blomsterbukett. SDF-årsmötet tackade i sin tur med en varm applåd.                
          

Mikael Dalåsen tackade SDF-årsmötet för det förtroende som visats honom och övriga på mötet valda 
funktionärer. 
Avgående ordförande Bengt Ahlgren avtackades av styrelsekamraterna med present och blommor. 

Serieföringen i motocross tackade Bengt för allt samarbete de haft genom åren med att överlämna en 
blomsterbukett. BMK Uddevalla uppvaktade med att bjuda in Bengt och hustru till kommande VM-

arrangemang. 
Ordförande förklarade härefter SDF-årsmötet avslutat. 
 

 
     

 
Justeras    Vid protokollet   
 

 
 

- Godkänt via mejl 2022-02-24 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Susanne Andersson   Åke Knutsson 

Mötesordförande   Mötessekreterare 
 

 
 
Godkänt via mejl 2022-02- 25  Godkänt via mejl 2022-02- 24 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Thony Ahlgren   Tomm Holm 

Justerare    Justerare 
 

 


