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Protokoll fört vid årsmöte med MORA TRAFIKSÄKERHETS RÅD 
 

Plats: Moraparken, Mora den 21 mars 2018, kl 18.00 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Styrelsens ordförande Åke Knutz hälsade samtliga välkomna till årsmötet och förklarade 
mötet öppnat.  
 
§ 2 Val av ordförande och protokollförare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Åke Knutz och till protokollförare valdes Stig Björk. 
 
§ 3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötets 
protokoll. 
Till justeringsmän valdes Stefan Matsson och Viola Björkman. 
 
§ 4 Upprättande av närvarolista och röstlängd. 
Upprop från lista med medlemmar genomfördes. Listan godkändes av mötet att användas som 
röstlängd 13 stycken röstberättigade (se bilaga). Dessutom var 1 åhörare närvarande, 
nämligen Efraim Sandén, kommunen.  
 
§ 5 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.  
Utskick 3 veckor innan via e-post och via brev till övriga där e-post saknas. Mötet godkände 
utlysningen. 
 
§ 6 Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslista för mötet presenterades och mötet beslutade att godkänna denna. 
 
§ 7 Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning. 
Mötet beslutade att godkänna den av styrelsen upprättade verksamhetsberättelsen samt den 
ekonomiska redovisningen.  
 
§ 8 Godkännande av styrelsens verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. 
Styrelsens ordförande Åke Knutz föredrog förslag till verksamhetsplan för det kommande 
året. Önskemål framkom om förtydligande av ordet ”skolskjutsar”. 
Mötet godkände den av styrelsen föreslagna verksamhetsplanen. 
  
§ 9 Val av ordförande på ett år. 
Valberedningen har till ordförande föreslagit omval av Åke Knutz. Mötet beslutade enligt 
förslaget. 
 
§ 10 Val av vice ordförande på ett år.  
Valberedningen har till vice ordförande föreslagit omval av Åke Stärner. Mötet beslutade 
enligt förslaget. 
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§ 11 Val av 5 styrelseledamöter  
Valberedningen har till styrelseledamöter föreslagit omval av samtliga:  
Stefan Matsson KAIS Mora/Isunda, Folke Thelin, Oxbergs Byalag, Christina Bröms, Bo 
Unoson, Kommunal, och Stig Björk, Red Wings Mora MCK. 
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
 
§ 12 Val av 7 suppleanter. 
Valberedningen har till suppleanter föreslagit: 
Urban Höglund, Mora Lasarett/ambulansen, Lars Bysell, Vinäs, Per Ericson, Mora 
Församling, Niklas Gezelius, Mora Kommun och Carl Olof Andersson, SPF, samtliga omval, 
samt nyval av Göran Eriksson, Vika Byaråd. En plats är vakant.  
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
 
§ 13 Val av valberedning 
Mötet beslutade att till valberedning utse Kjell Axelsson Sollerö Cykel samt  
Rune Lindroth, Cykelfrämjandet. Omval på bägge. 
 
§ 14 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till årsmötet och övriga eventuella 
frågor 
Inga ärenden hade inkommit. Däremot diskuterades vinterns snöröjning där det framkom både 
ris och ros. Föreslogs att försöka förmå kommunen att återigen tillsätta någon tjänsteman som 
sekreterare i rådet 
 
§ 15 Mötets avslutande 
Åke Knutz förklarade mötet för avslutat och tackade för visat intresse. 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
.    
Stig Björk, mötessekreterare  Åke Knutz, mötesordförande 
    
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
 
 
Stefan Matsson   Viola Björkman 
 
 
     


