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Protokoll fört vid styrelsemöte med SMC Gävleborg 1 december 2018 på 

Hälsingegymnasiet i Bollnäs. 
 
Närvarande: Mia Emo Olsson, Christer Lundberg, Mattias Lindström, Jesper Overeem, Michael 
Andersson, Anders Andersson 
Kallad men ej närvarande: Susanne Östh, Bengt-Åke Lönn 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande förklarar mötet öppnat. Anders Andersson väljs till mötessekreterare. 
  
§2 Dagordningens godkännande 

Mötet godkänner dagordningen.  
 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från styrelsemötet 2018-09-02 föredras och läggs till handlingarna.  

 
§4 Ekonomi 

Kassörens rapport: Michael Andersson gav en ekonomisk rapport, även med en översikt jämförbart med 
föregående år. 
   

§5 Rapporter 
Press & reklam: Michael hade inget att informera. 
Länsinfo: Mattias ska skicka in info till SMC-boken om Gökottan och Hemliga Turen 2019, senast 
15 december. 
IT: Anders hade inget att rapportera. 
MCT: Vi hade kursen Råd & Riktlinjer version 3 den 27-28 oktober för instruktörer och aspiranter i 
Gävleborg och Dalarna. Kursledare var Niklas Lundin. Två instruktörer blev färdigutbildade. Vi ska ha 
en instruktörs- och funktionärsavslutning den 8 december i Gävle. 

 Övriga rapporter 
Storkurshelgen i Arlanda har genomförts. Närvarande var Mia Emo Olsson, Anders Andersson, 
Christer Lundberg och Mattias Lindström samt Chatrine Södergren (revisor). 
Ordförandemöte - Emo  
Den 4 maj hålls SMC årsmöte i Tällberg. Motioner skall vara inne senast 1 februari.  
”Min första Knix” var ett bra förslag från ett distrikt för att locka ett första besök på en Knix-kurs.  
Något distrikt delade ut värdekuponger till körskoleelever för att locka till Knix-kurser. Ett annat 
distrikt hade filmat för att lägga ut på sociala medier. Några distrikt delar ut kläder till instruktörer 
som en fin gest. Vi försöker planera in ett studiebesök till SMCs kansli under 2019. 
Kassörs/revisorskurs – Mattias  
Mattias kontrollerar vilka regler och rapporter som ska följas, samt kollar upp eventuellt 
bokföringssystem. Banhyra – 6% skall betalas i moms. Gäller ej oss eftersom vi betalar hyra till en 
annan ideell förening. 
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Styrelseteknik - Anders  
En bra och givande kurs. 
MCT – Christer 
KNIX kommer eventuellt att byta namn, detta diskuteras i MCT. För att kunna filma och fota under 
Knix-kurser ska vi informera om GDPR under den gemensamma samlingen.  
Grusexamineringskurser kommer eventuellt att läggas på Rörbergs Motorstadion i framtiden. Råd & 
Riktlinjer v3 är nu en obligatorisk kurs för instruktörer. Detta eftersom vår kursverksamhet nu är 
certifierad. Pga certifieringen gör vi om instruktörskåren till att man blir enbart ”instruktör” - tidigare 
GI (grundinstruktör) och AI (avancerad instruktör). Vi kommer få två beachflaggor och tröjor till 
instruktörer/funktionärer från SMC. Olycksstatistik; 46 döda i trafiken (Sverige totalt) fram till mitten 
av november – viss oro finns över denna siffra. 

  
§6 Verksamhet 

Bautamöte förslagsvis den 9 februari i närheten av Gävle.  
Hemliga turen 6 juni. Förslag har inkommit och diskuteras.  
 

§7 Årsmöte  
Christer kollar efter lämplig plats. Förslagsvis 24 februari 2019 kl 13.00. Christer och Jesper pratar 
ihop sig så att detta framgår i nästa utgåva av MC-Folket (deadline 10 december). 
Verksamhetsberättelse: Ansvariga för våra olika ansvarsområden skickar info till Susanne senast 
15 januari 2019. 

 
§8  Valberedningen 

Vi diskuterar styrelsens sammansättning. Emo rapporterar till valberedningen. 
 
§9  Övriga frågor 
 Vi letar fortfarande efter nya styrelsemedlemmar-  
 
§10 Nästa möte 

Preliminärt 21 januari i Bollnäs, på restaurang Como 18.00. 
 
§11 Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
.…………………………………………………… .…………………………………………………… 
Mia Olsson, ordförande Anders Andersson, sekreterare 
 


