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Protokoll fört vid styrelsemöte med SMC Gävleborg 2013-08-18 i Tallåsen.

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

§1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemötet 2013-05-12 föredras och läggs till handlingarna.

§ 3 Dagordningens godkännande
Mötet godkänner dagordningen efter rubrikändring av §6 från Aktuellt till Flaggrally samt ett tillägg av
§7a Valberedning.

§4 Ekonomi
Kassörens rapport: Christer var ej närvarande men lämnade ekonomisk rapport per telefon. De ekonomiska
handlingarna är nu överlämnade till revisorerna för granskning.
Budget: Vi har använt mindre medel än budgeterat på utbildningar och firandet av 50-årsjubileet.

§5 Rapporter
Press & reklam: Micke berättar att nästa manusstopp till distriktsspalten i MC-folket är 23 september.
Annars inget aktuellt.
Länsinformatör: Inget aktuellt, Emo berättar att ett paket med infomaterial för 50-årsjubileet skickats
till oss. Det ligger nu i Rörberg.
School: Stefan berättar mer om den nya databasen för kursverksamhet. Han har rapporterat
säsongens knixkurser och tycker att det är ett bra system. Deltagare ska kunna föranmäla sig och
betala i förväg och instruktörer kan skriva in sig men det är lite krångligt att man inte kan lägga in
deltagare med hjälp av medlemsnummer. Man måste skriva personnummer och även motorcykelns
registreringsnummer. Systemet är tänkt att användas på plats men vi saknar uppkoppling. Ett mobilt
bredband via usb-sticka är troligen bästa lösningen men innan vi fattar beslut bör vi prova olika
leverantörers täckning på platsen.
Gerhard Birnbaum och Lasse Månsson kommer att få gå på nästa instruktörsutbildning.
Knix: Säsongen har fungerat bra trots få instruktörer. Nya skåp för vårt material är införskaffade.
Knixkurserna har i år haft ett något lägre deltagarantal än tidigare år och mötet diskuterade vad det kan
bero på. Kanske har vädret bara varit alltför fint eller så har fler av våra deltagare nu gått över till
storbanekörning. Vi känner ingen anledning till oro.
SMK vill att vi ska vara flaggvakt på deras aktiviteter. Vi har muntligt avtal om att få tid för helgaktiviter
om vi ställer upp, men enligt vår kännedom finns inget skriftligt avtal om att vi måste stå till deras
förfogande.
Grundkurs: Micke och Yvonne gjorde en kort återkoppling till hur grundkursen den 2 juni fungerade.
Upplägget med olika förutbestämda  starttider var mycket bra, och gjorde att dagen flöt på bra. Dock
blev det lite köbildning i ett par grupper då vi inte höll oss till schemalagda tider. Vi hade missbedömt
tidsåtgången på vissa moment men den största orsaken var nog ändå att vi var lite för snälla mot
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deltagarna och lät dem träna lite för länge på vissa övningar. Tråkigt var att ingen av handlarna var på
plats, men alla deltagare verkade ändå nöjda. En utvärderingsenkät kommer att skickas till deltagarna.
Mötet diskuterade kursupplägget och möjligheten att hålla en grundkurs även i Gästrikland nästa år.
Med lite justering av schema kommer kursen att bli bra. Vi är också eniga i att vi nästa säsong behöver
få ut information om grundkursen tidigare och på fler sätt. (tex affischering och anmälningslistor hos
handlarna)
Gruskurs: Gruskursen blev i år inställd på grund av få föranmälningar.
IT: Facebook-gruppen som vi haft och varit mycket inaktiva på är numera avslutad och stängd.

§6 Flaggrally
SMCs kansli har skickat ut en jubileumsflagga som ska köras genom alla distrikt och slutligen
kommer den att köras i kortegen i Uppsala på årsmötesdagen. Den kommer att överlämnas till
Gävleborg tisdag 3/9 i Ångersjön. Mötet beslutade att Micke hämtar den där, Stefan åker sen till
Tönnebro för att få ner den till Gävle. Chatrine ska överlämna den till Dalarna torsdagen den 5/9.

§7 SMC Gävleborgs årsmöte 1 september
Vi håller vårt årsmöte i Hakke gård i Hagsta, klockan 14.00. Stefan rapporterar att det är klart med
lokalen, fika finns att köpa där. Vi beslutar att skicka en extra inbjudan till klubbarna.
Verksamhetsberättelsen är inte gjord, Yvonne ordnar detta omgående.
a. Valberedning

Lars Linderdahl som är sammankallande i valberedningen är inte närvarande på detta möte, men
han har varit i kontakt med de flesta i nuvarande styrelse. Yvonne har i samtal med Lars gjort en
sammanställning av valordning och hjälpt Lars att sammanställa styrelsesammansättning och
namnförslag. Mötet diskuterade namnförslag. Detta överlämnades på mötet till Ola som också är
valberedare.

§8 SMC Riks jubileumsårsmöte 14 september
Chatrine kan inte delta på riksårsmötet i år. Micke vill gärna åka. Vi kollar med Christer om han är
intresserad. Stefan funderar på saken, annars kan Yvonne tänka sig att åka.

§9 Övriga frågor
b. Vi har fått information från kansliet om hur vi kan hitta aktuella erbjudanden för funktionärer.
c. Chatrine informerar om nästa ordförandemötes dagordning och undrar om vi har några önskemål.

Vi har inga tillägg annat än att vi önskar fler artiklar i MC-folket om vad som händer i distriken. Det
vore intressant att läsa om klubbar, individer och händelser inom SMCs verksamhet.

§10 Nästa möte
Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet i Hagsta den 1 september.

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

……………………………………………………………………… .………………………………………………………………………
Chatrine Södergren, ordförande Yvonne Andersson, sekreterare


