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Protokoll fört vid styrelsemöte med SMC Gävleborg 2013-05-12 i Bollnäs

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

§1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemötet 2013-02-24 föredras och läggs till handlingarna.

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

§4 Ekonomi
Kassörens rapport: Kassören ej närvarande, men har avlagt rapport via e-post som mötet
granskar.
Micke får i uppgift att kolla med Christer om butikerna som annonserat i DistriXnytt blivit
fakturerade.
Mötet är enigt om att en del av saldot på plusgirokontot bör placeras på fonderna.
Budget: Så här i början på säsongen är vi ännu i fas med budget.

§5 Rapporter
Press & reklam: DistriXnytt delades ut med MC-folket nr 4, det är oklart om alla medlemmar fått
det. (Micke och Yvonne fick inget, men har inte hört talas om fler som blivit utan DistriXnytt.)
Vid beställningen beställdes fler exemplar att ha vid diverse arrangemang, men dessa har inte
sänts till oss. Micke efterlyser dessa och fördelar dem mellan sig, Stefan och Emo för att få
spridning i länet.
Länsinformatör: Flaggor, ballonger mm finns hos Christer, den stora banderollen som vi haft
sedan länge har nu återfunnits. Dessa ska användas på grundkurs, mc-dagar, mm, nu när vi
50-årsjubilerar.
När vi får hem DistriXnytt ska ett stort antal delas ut till trafikskolor och mc-butiker.
School: Stefan informerar om den nya databasen för kursverksamhet som nu ska användas, där
man kan ta in anmälningar i förväg, lägga in deltagarlistor, mm. Stefan har lagt in alla knixkurser.
Chatrine, Emo, Micke och Yvonne görs också till administratörer för att kunna lägga in kurser.
Emo får i uppgift att kontrollera att alla våra kursdatum syns i kalendern.
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Vi har fått en anmodan från Patrik om att bli bättre på att hänvisa deltagare från exempelvis Knix-,
grus- och grundkurser till bankurserna.
SMC anordnar i år ingen L-ABC-kurs centralt. Vi får svårt att hinna ordna en sån själva i sommar
så Stefan planerar detta till hösten i stället.
När vi får frågor om försäkringar på våra kurser ska vi inte gissa och spekulera. Hänvisa alltid till
SMCs hemsida eller till deltagarens egna försäkringsbolag.

Knix: Knix-verksamheten är i full gång, varannan vecka. Det trasiga förvaringsskåpet är
fortfarande inte utbytt. Vi letar efter något att ersätta det med, helst ett rejält plåtskåp.

Grundkurs: Grundkursen är planerad till söndagen 2 juni för alla deltagare. Micke presenterar ett
förslag till tidsschema med gruppindelning och mötet diskuterar upplägget. En mindre grupp
instruktörer träffas på fredagen för planering, övriga instruktörer och resurser kommer för
genomgång på lördagen.
Emo lägger ut information om grundkursen på hemsidan och Yvonne skickar inbjudningar till
klubbar och handlare. Stefan skickar ett mejl till alla instruktörer.
Konorna finns hos Christer, Emo köper märkeslappar i fyra färger att märka deltagarna med, och
Yvonne ordnar med deltagarlista, kursfolder, incidentrapport, övningskörningsavtal samt School-
märken.

Gruskurs: Gruskursen kan inte hållas på Kungsberget som tidigare planerat, men Christer har
lyckats ordna tillstånd att hålla till på parkeringen till Läkerol Arena i stället, utan kostnad. Vi
beslutar att hålla gruskursen där den 29 juni. Emo lägger ut ändring om detta på hemsidan. Vi
ska skicka info till SMC i Dalarna och Stockholm som visat intresse för vår gruskurs.

IT: Emo efterlyser information att lägga ut på hemsidan. Gruppen på Facebook som startades för
nåt år sedan är mycket inaktiv. Emo kollar med Christer om han vill ta tag i den, annars är det
bättre att stänga ner den.

§6 Hemliga turen 6 juni
Allan har varit i kontakt med det tilltänkta resmålet i Gästrikland. Där har man tänkt sig att
satsa lite extra denna dag och håller extraöppet. Vi kommer att ställa upp ett bord med
informationsmaterial, värvningsfoldrar, insamlingsbössa mm och flaggar upp ordentligt med
hajfenor och dyligt.
Starter från Bollnäs, Ljusdal, Sandviken och Gävle är klart, Allan kontaktar Söderhamn och
Hudiksvall för att få starter därifrån också. Emo lägger ut informationen på hemsidan så snart
allt är klart.

§7 Distriktstian
Sedan konferensen i höstas har SMC arbetat med en uppdatering av ”Reglemente för
Distriktstian”, dvs styrdokumentet för hur kansliet ska hantera distriktsbidraget.
Ordförandemötet i mars bestämde att riksstyrelsen skulle färdigställa förslaget, och nu har
distrikten det på remiss inför nästa styrelsemöte på riksnivå. Vi tittade på förslaget och hade
inget att tillägga.
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§8 Övriga frågor
a. Emo har enligt tidigare beslut skapat en webbaserad e-postadress; smcgavleborg@gmail.com.

Mötet bestämde ett nytt lösenord för denna, Yvonne ändrar det och skickar e-post om bytet till
hela styrelsen.

b. Chatrine informerar från senaste ordförandemötet. Hon berättar om övriga distrikts
planerade verksamhet och att försäkringsbolagen kommer att införa restriktioner på större
banor men hittills inga ändringar på grund- och knixkurser. Vidare berättar hon att MC-
folket nästa år kommer att ha tre inplastade nummer då man kan medsända information
(nr 2, 3 och 4) och att man på SMCs hemsida kan läsa ”Livet med MC”, en folder som
skickats ut till ca 100 000 adresser för att locka fler att köra motorcykel. Hon informerar
också att SMC Riks valberedning efterlyser förslag på namn till sitt årsmöte som hålls i
Uppsala i september.

c. Planering inför årsmötet. Det är dags att kontakta valberedningen, förslag på revisorer
efterlyses och i år måste vi göra ett fyllnadsval på kassör för en tid av 1 år.

§10 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir hos Emo i Tallåsen, den 18 augusti kl 12.00.

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

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

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


