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Protokoll fört vid styrelsemöte med SMC Gävleborg 2 september 2018  

på Rörbergs Motorstadion i Gävle. 
 
Närvarande: Mia Emo Olsson, Christer Lundberg, Michael Andersson, Anders Andersson, Mattias Lindström 
Kallade men ej närvarande: Susanne Östh, Bengt-Åke Lönn, Jesper Overeem 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 
  
§2 Dagordningens godkännande 
Mötet godkänner dagordningen.  

 
§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från styrelsemötet 2018-05-16 föredras och läggs till handlingarna.  
 
§4 Ekonomi 
Kassörens rapport: Michael Andersson gav en ekonomisk rapport.  
Till nästa och kommande möten ombads kassören redovisa skillnaderna mellan innevarande år och 
föregående år. Jämförelsen syftar till att ge in inblick i hur nuvarande ekonomin förhåller sig till motsvarande 
period föregående år. 

   
§5 Rapporter 
Press & reklam: Michael hade inget att informera 

 
Länsinfo: På grund av fel i utgivningslistan blev distriktsspalten inte inskickad i tid för nästa nummer av MC-
Folket. Mattias rapporterar att han inte har hunnit med vissa åtaganden. Ordförande lyfter frågan om tillgång 
till broschyrer och marknadsföringsmaterial. Mattias rapporterar att material finns på lokalen i Rörberg. Mattias 
åtar sig att se till att broschyrer distribueras även till övriga länet. 

 
IT: Nytt datasystem kommer att införas 

 
MCT:   
• Knix – totalt kördes 11 Knix-kurser, inklusive Tjejknix, under säsongen. Deltagarantalet uppskattas till ungefär 

samma som förra året.  
• Fram till dags dato har det varit fyra omkullkörningar, varav den sista allvarlig och ambulans fick tillkallas. 
• Arrangemanget har fungerat bra. Deltagarna har dock saknat fikat som blev indraget i år. Styrelsen föreslår 

att vi kontaktar t.ex. en skolklass för att höra om de vill sälja lite fika under Knix-kvällarna. 
• Swish-betalningarna har fungerat mycket bra. 
• Kontakten med SMK Gävle har även det fungerat bra, i synnerhet med SMKs ordförande. 
• Vi har fått en del deltagare från andra distrikt och de uppskattar vårt upplägg samt den goda stämningen. 
• Christer rapporterar från sina besök på kurser i andra distrikt att vi ska vara stolta över vår kursverksamhet i 

Gävleborg.   
• Bemanning har funkat okej och anmälan via SMS-gruppen har fungerat bra. 
• Grus – steg 1L och steg 1 kördes i juni, ca 8 deltagare per gång och väldigt uppskattat. 
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• Steg 2 blev inställt p.g.a. samtidig rallytävling. 
• Grundkurs, vi höll till på ett nytt område, Rörbergs flygfält i Gävle. Vi fick färre deltagare än vad vi hade 

hoppats på men ändå godkänt.  
• En kurs i aktiverande pedagogik kommer att hållas under hösten. Niklas Lundin från Norrbottens distrikt 

kommer ner till oss. Detta gör att vi kan låta alla som kan och vill gå kursen. 
• SMC centralt arbetar på att göra om instruktörssystemet. Benämningarna grundinstruktör och avancerad 

instruktör tas bort. Alla instruktörer kommer således att kallas endast instruktör. Ett nytt krav är att 
instruktörer ska certifieras. Vår egen kår ska certifieras och detta arbete inleds med aspiranterna. 

• Frågan om ojämn könsfördelning i instruktörskåren lyftes – vi behöver fler kvinnor! Hur ska vi göra? 
• Rörberg som examineringsplats – Förra helgen kördes examineringen på Rörbergs flygfält. Alla berörda var 

mycket nöjda. Intresse finns för att flytta hela grusexamineringen till Rörberg. 
• Christer önskar att uppgifterna inom kursverksamheten delas upp på flera personer. T.ex. en ansvarig 

Grundkurs, en för Gruskurs, en för Knix. Personerna behöver inte ingå i styrelsen. 
• Förslag om att schemalägga uppgifter i framför allt Knix-kurserna framförs. Detta för att avlasta de som nu 

gör mycket samt göra det enklare för de som inte känner till alla uppgifter att kunna hjälpa till. 
 

 övriga rapporter 
- Hemliga turen gick i år till Strömbacka Brukscafé, en bit norr om Delsbo. Det blev en fin och uppskattad tur. 
Långa köer till fika uppmärksammades. Personalen nöjd. Målgången blev dock inte gemensam, det var ganska 
stora glapp mellan grupperna. Insamlingen till Skadefonden missades initialt men det löste sig ändå genom 
rådigt ingripande av Mattias. Till nästa år bör vi se till att det finns tydliga instruktioner om menyer, Swish-
nummer etc. 
- Gökottan – Vi har tidigare diskuterat kring vårt deltagande i arrangemanget. Styrelsen beslutar att vi även 
fortsättningsvis ska sponsra Gökottan i form av priser. 
- Bengt-Åke Lönn deltog vid Bilprovningens Öppet hus i maj. 
- Facebook – Vi behöver lägga in fler inlägg, visa att vi har aktiviteter.  

  
§6 Verksamhet 
Ersättning för instruktörer. Christer ska ta upp frågan med instruktörerna på nästa sammankomst för att höra 
deras synpunkter. Styrelsen föreslår att en fast summa sätts för reseersättning. 
Konferenshelg, vilka ska åka? Styrelsen anser att de som så önskar, i styrelsen, ska få åka. Var och en bokar 
själv. I första hand samåkning samt delat boende. 
 
§8  Övriga frågor 
Sökning efter nya styrelsemedlemmar.En intresseförfrågan har kommit in via e-post. Ordförande har svarat 
men ej fått gensvar. Ärendet lämnas vidare till valberedningen. 
§9 Nästa möte 
Preliminärt 1 december kl. 10.00 på Hälsingegymnasiet i Bollnäs. 
 
§10 Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
.…………………………………………………… .…………………………………………………… 
Mia Olsson, ordförande Michael Andersson, tf sekreterare 
 


