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Protokoll fört vid styrelsemöte med SMC Gävleborg 2013-02-24 i Jäderfors

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

§1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemötet 2012-01-13 föredras och läggs till handlingarna.

§3 Dagordningens godkännande
Mötet godkänner dagordningen efter ett tillägg av §7 Distriktstian och §8 Motormässa.

§4 Ekonomi
Kassörens rapport: Christer avlägger ekonomisk rapport.
Budget: Vi är ännu i fas med budget eftersom vi innan säsongsstart har få aktiviteter.

§5 Rapporter
Press & reklam: Manusstopp för distriktsspalten är 18/3. Förslag till spaltinnehåll är info om
kommande aktiviteter, gärna med extra tryck på vår gruskurs. Eftersom SMC 50-årsjubilerar bör vi
försöka få extra plats i lokala medier. Vi bjuder tidningarna till Gökottan, och Emo tar kontakt med
Hasse P för att höra om han vill delta i våra aktiviteter.
Det har inte kommit något nytt om tryckeritjänsten som SMC vill ta fram.
Länsinformatör: Emo beställer diverse informationsmaterial, ballonger och dekaler att ha för
utdelning. Dessutom kollar Emo priser på roll-ups och flaggor (”hajfenor”). Vi kommer att behöva
sånt dels till motormässan (se §8) och dels till våra ordinarie aktiviteter pga 50-årsjubileet.
Vi har tidigare haft en stor banderoll, men den har inte synts till på flera år nu. Vi kollar med tidigare
aktiva om någon vet var den finns.
School: Stefan började med att gå igenom reflektioner från Bautamötet 9/2. Sedan informerade han
om att det planeras en funktionärsdag på Gelleråsen den 25/4. Om ordinarie kursplatser säljs ut kan
vi få funktionärsdagar, men ett dåligt bokningsläge gör att funktionärsdagar riskerar att tas bort eller
kosta pengar.
SMC kommer att ha GI-kurs endast en gång/år och står endast för halva kostnaden. Det innebär att
distriktet i framtiden kommer att få betala 3 000 kronor/person som skickas till utbildningen. Vi får
göra bra urval av personer och informera dem att vi lägger pengar, vilket gör att det känns seriöst.
Stefan har bokat in alla på kurs i utbildningsmetodik. 16 personer får gå den 20/4 och 6 personer får
gå den 21/4, Stefan bokar plats på Scandic Väst i Gävle.
Vi har fortfarande inte fått någon respons från kansliet angående L-ABC-kurser. Chatrine tar upp det
på ordförandemötet i mars.



Protokoll

2013-03-11

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

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

Knix: Som Bautamötet kom fram till ska huvudinstruktörer och banchef träffas för ett kort möte inför
varje kurstillfälle för att samlas runt dagens tema och reda ut dagsaktuella frågor, och klockan ska
målas i gruppernas färger så att man lätt ser vilken grupp som ska köra. Christer köper fler klockor.
Förvaringsskåpet är trasigt, vi letar efter något att ersätta det med. Helst bör vi ha ett rejält plåtskåp.
Chatrine får i uppdrag att kolla med SMK om grillvagnen går att låna om vi kan få någon, kanske
ungdomar, att stå där och sälja mat. Chatrine och Christer ska träffa SMK innan säsongsstart.
Grundkurs: Vi lägger ut information om kursen på hemsidan såsom förra året, sedan får klubbar som
anmäler sig skicka en deltagarlista till Micke. Vi skickar info om vår grundkurs till närliggande SMC-
distrikt samt till klubbar i närliggande distrikt. Yvonne och Micke sammankallar en mindre grupp för
planering av grundkursen.
Gruskurs: Christer har ännu ej fått klart med Kungsberget, men vi förväntar oss inga problem med att
få vara där 25/5. Christer hör av sig så snart det är klart så informationen kommer med i distriXnytt
och på hemsidan.
IT: Emo efterlyser information att lägga ut på hemsidan.
Micke har kollat efter gratisdomäner för att vi ska kunna lägga upp e-postadresser, men det finns inte
längre. Mötet enades om att i stället ha en gemensam e-postadress som är webb-baserad så att alla
som vill kan använda den. Emo fixar detta.

§6 DistriXnytt
Instruktörsrabatten vi haft hos MotorCenter riskerar att tas bort. Styrelsen beslutar att erbjuda dem
fri annonsplats i DistriXnytt om vi får behålla rabatten. Stefan kontaktar MotorCenter om detta.
Styrelsen beslutar att senarelägga utskicket av DistriXnytt till aprilnumret av MC-folket såsom
diskuterades på Bautamötet.
Innehållet diskuterades. Stefan fick i uppdrag att kontakta MotorCenter och Handelsboden för att
erbjuda dem annonsplats, Micke kontaktar Yamaha Ljusdal och Järvsö Motor.
Emo försöker få en intervju med en av deltagarna från grundkursen i fjol och skickar foton därifrån
till Micke. Chatrine eller Ola intervjuar Marcus Södergren i sin roll som ung instruktör.  Vi ska också
försöka få en intervju av en deltagare från Knix.
Micke skickar info till styrelsen om manusstopp och innehåll, och tar tacksamt emot fler tips.

§7 Distriktstian
På höstens konferens gjordes omformuleringar i reglementet för kansliets hantering av bidraget.
Kansliet har sedan dess granskat förslaget och det omformulerade förslaget kommer att diskuteras
vidare på ordförandemötet. Chatrine läste upp förslaget, ingen hade något att invända.

§8 Gävleborgs Motormässa, 6-7 april
Christer har pratat med mässansvarig för motormässan på Göransson Arena i Sandviken, och vi har
monter båda dagarna. Utrymmet är 4x8 m och kommer att alltså ha plats för några motorcyklar.
Allt ska riggas upp på fredagen.  Vi köper matta av arrangören, Allan kollar med tv-försäljare om vi
kan låna tv för filmvisning. Filmer finns i den bärbara datorn som finns hos Chatrine. Emo skickar
foton för utställning. Godis ska köpas in. Christer kan stå på mässan på lördagen och Chatrine kan
på söndagen, men fler personer behövs. Christer sammanfattar planeringen och informerar övriga
via mail.
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§9 Övriga frågor
a. Isracing 15 mars i Göransson Arena – frågan kom upp om vi ska vara där då också, men det

ligger så nära i tid så vi beslutar att avstå.
b. Hemlig tur 6 juni – Allan presenterar en idé om ett resmål som kan erbjuda lite mer

kringaktiviteter, vilket är bra nu när vi 50-årsjubilerar. Planeras vidare på nästa styrelsemöte.
c. SMS-tjänst – Vi använde förr en SMS-tjänst via Internet för att påminna om möten. Emo kollar

om vi har innestående saldo, i så fall kan vi använda det. Styrelsen beslutar annars att inte
återaktivera tjänsten.

§10 Nästa möte
Chatrine kallar till Knix-möte den 27 april. Nästa styrelsemöte blir 12 maj, kl 12.00 i Bollnäs.

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

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

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


