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Protokoll fört vid styrelsemöte med SMC Gävleborg 

29 mars 2015 vid Gävle Bro

Närvarande: Chatrine Södergren, Bengt-Åke Lönn, Christer Lundberg, Mattias Lindström, Lars Månsson.
Kallad men ej närvarande: Stefan Larsson, Emo Olsson, Andreas Hammarberg, Susanne Östh, Jesper 
Björling, Pär Helin. 

§1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

 
§2 Föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsemötet 2015-01-18 föredras och läggs till handlingarna.

§ 3 Dagordningens godkännande
Mötet godkänner dagordningen. 

§4 Ekonomi
Kassörens rapport: Christer avlägger rapport och vi ligger i fas med budget. Swish-konto ordnat 
så vi kan använda det till knixkurserna på Rörberg.

§5 Inkommit till styrelsen
Inget nytt  har inkommit.

§6 Rapporter
Press & reklam: Distrixspalt inskickad. Christer önskar att information om knix kommer ut tidigare.
Länsinfo/IT: Chatrine informerade om att en ny webshop på gång under 2015.
Monterpaket skickas ut till distrikten, enligt uppgift i mitten av juni.
Lars kollar var vi får fram jackor, T-shirt, han vill också få tydligare information om vad som ska läggas 
in som länsinfo.
School: Instruktörskonferens med fokus på storbana, Christer tog upp att knix måste tas med tydligare. På 
möte var det 185 st som deltog. Utbildning, man tog upp att få en coaching kurs där deltagarna själv 
analyserar sin körning.
En GASA AV SIG kurs diskuterades och de ska titta på om det går att få till en kurs.
Knix: Stefan och Christer haft möte med SMK gokart allt ok, lika som tidigare år med körningar.
På Rörberg blir det instruktörs/resurs körning 25/4 och 29/6.  
Christer meddelade att alla teman finns med på facebook och Christers familj fortsätter med fikat.
Grundkurs: Grundkursen blir av 30 maj. Christer har inte fått någon respons från instruktörer.  
Närliggande klubbar kommer Christer att kontakta för att se deras intresse om grundkursen. Anmälning 
från klubbar ska en deltagarlista vara med. Vi måste få ut att flera kan vara med och hjälpa till. 
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§7 Bauta 2015: A Minnesanteckningar från Bauta mötet 1 mars delades ut. Lite historia om varför och 
var den kommer ifrån lämnades av Chatrine där syftet är att få samman styrelsen tillsammans med resurs,
instruktörer att träffas och lära känna varandra, tidigare var mötet under 2 dagar.
Vi diskuterade om att kanske kunna ha ett säsongsavslutningsmöte på hösten där vi kan summera året.  

B Gruskursen som var tänkt på central nivå skjuts upp då Patrik är sjukskriven, troligen tar Klas Karlsson
över upplägget och ev. läggs den till Kungsberg, Christer återkommer om tid.
Gruskurs för vårt distrikt blir 13 juni vid Kungsberg för max 20 deltagare, instruktörer och resurs 4-5 st 
behövs.

§8 Årsmöte 
Blir vid Scandic i Bollnäs den 19 september kl.13.00

§9 Hemliga turen 6 juni
Christer har en plan och målet bestämt.
Start från Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ljusdal, Sandviken och Söderhamn.

§10 SMC Gävleborg aktiviteter
A. Handelboden dagarna 10-11 mars hjälmbyte och 10-10 juli

Mckortege 28 maj
B.   Valborundan 14 maj antal deltagare 172 st. Vi (Chatrine, Ola, Bengt-Åke, Christer, Mattias)   
      hjälper till med fika och kontroll. 
B. Bilprovningen 2 maj. Vi kan vara med och dela ut informationsmaterial, mm.

§11 Övriga frågor Chatrine informerade om vad andra klubbar har gjort och vad de håller på
med, en  del har påbörjat Knixkursen. Tipsade också om mc-parkeringar mm. som kan läggas upp på 
hemsidan/facebook.
•Framförhållning om möten. Rekommenderar att ha god framförhållning om man eventuellt inte kan 
komma på möte.

§12 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir Tönnebro Värdshus vid E4:an den 17 maj klockan 10.30.

 
§13 Mötet avslutades

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet

.…………………………………………………… .……………………………………………………
namn, ordförande namn, sekreterare
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