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Sveriges MotorCyklister
c/o Lundberg, Getostvägen 25, 811 38  SANDVIKEN

E-post: gavleborg.smc@tele2.se   Webb: www.svmc.se/gavleborg

Protokoll fört vid styrelsemöte med SMC Gävleborg 2013-01-13 i Bollnäs

Närvarande: Chatrine Södergren (ordf), Yvonne Andersson (sekr), Michael Andersson,
Stefan Larsson, och Bengt-Åke Lönn.
Kallade men ej närvarande: Per Gjers, Christer Lundberg, Emo Olsson, Allan Thureson.

§1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemötet 2012-10-27 föredras och läggs till handlingarna.

§3 Dagordningens godkännande
Mötet godkänner dagordningen efter ett tillägg av §7; Konferenshelg.

§4 Ekonomi
Kassörens rapport: Kassören ej närvarande, Chatrine förmedlar den ekonomiska rapporten.
Budget: Vi är ännu i fas med budget eftersom vi innan säsongsstart har få aktiviteter.

§5 Rapporter
Press & reklam: Micke berättar att presstopp för DistriXnytt är 26 februari. Innehållet diskuteras,
mötet kommer fram till att den primärt ska få samma form som förra året, och att vi lägger in
intervjuer med exempelvis deltagare och resurspersoner. Annonsörer ska tillfrågas, Micke kontaktar
Yamaha Ljusdal och TT Motor, Stefan kollar med Handelsboden och Speedstore.
Länsinformatör: Emo ej närvarande.
School: Stefan informerar om aktiverande utbildning för instruktörer mfl. Han vill att ALLA går den
utbildningen. Micke berättar att han fått mejl av Andreas Stattin i Gävle, som är intresserad av att
verka som resurs, Stefan tar vidare kontakt med honom. Mer om nya resurser/instruktörer ska
diskuteras på Bautamötet.
Christer har meddelat att en gruskurs eventuellt planeras till 25/5, det är ej kollat med Kungsberget
ännu.
Yvonne och Micke tar fram ett koncept för årets grundkurs som hålls 2/6.
IT: Emo ej närvarande.

§6 Bautamöte 9 februari
Eftersom vi var i Bollnäs förra året planerar vi nu att vara i Gävle. Yvonne kollar om vi kan låna
Drivers lokal vid Skeppsbron. När vi har klart med lokal ska också catering ordnas.
Bautamötet kommer att starta kl 9.00, Stefan skickar ut kallelse till alla berörda.
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§7 Rapporter från Konferenshelg
SMC höll sin konferenshelg 17-18 november, Micke som var på länsinformatör/webbmastermötet
berättade om planer för 50-årsjubileet och att det kan utvecklas en tryckeritjänst via webben där
man kommer att kunna beställa exempelvis affischer och tidningar. Distrikten får betala en
startavgift och sedan en låg avgift per tryck. Emo bör ha fått mer info om detta. SMC ser gärna att vi
skaffar ett domännamn för e-postadresser, Micke kommer att kolla upp mer om detta.
Yvonne var på mötet om Distriktstian. Där gjordes omformuleringar i reglementet för kansliets
hantering av bidraget. Det omformulerade förslaget kommer att diskuteras vidare på
ordförandemötet och kansliet. På detta möte fick man stor insikt i hur olika förutsättningar vi har i
alla distrikt och eventuellt kommer en fond att utvecklas som man kan söka medel från vid extra
behov i ett distrikt.
Chatrine deltog i Vägspanarmötet, hon fick bland annat intressant information om mitträckens höjd,
kvalitet, lagningar osv samt att snabellagningar av vägar ska skyltas och sedan sopas rent inom 24
timmar. Chatrine uppmanar fler att bli vägrapportör, såna får större respons än privatpersoner när
de rapporterar brister på våra vägar.

§8 Övriga frågor
a. Informationsmaterial – i år ska vi snabbare komma ut med såväl planering som material inför

säsongens händelser.
b. Hemlig tur – om planerade reseledare backar ur eller annars är för få blir det problem på resan.

Större krav ska ställas på resledarna. I år går resan till Gästrikland, enligt tidigare planering ska
Allan kolla upp ett resmål. En idé är att sälja fikabiljetter vid starterna, men det kan bli svårt att
hantera för resledaren. Slutlig planering görs vid senare möten.

§9 Nästa möte
Söndagen den 24 februari, kl 12.00, hos Chatrine i Jäderfors. Dessutom planerades preliminär
tid och plats för vårt årsmöte, söndagen 1 september, kl 14.00 på Hakke gård i Hagsta. Stefan
kommer att kolla om det är möjligt.

§10 Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

……………………………………………………………………….
Chatrine Södergren, ordförande

………………………………………………………………………
Yvonne Andersson, sekreterare


