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Protokoll fört vid styrelsemöte med SMC Gävleborg 2013-11-10 i Bollnäs.

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

§1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från årsmötet och det konstituerande styrelsemötet 2013-09-01 föredras och läggs till
handlingarna. Kvarstående punkt är att finna revisorer för detta verksamhetsår.

§ 3 Dagordningens godkännande
Mötet godkänner dagordningen.

§4 Ekonomi
Kassörens rapport: Micke avlägger ekonomisk rapport. Styrelsen beslutar att placera medel från
Plusgirokontot till ett fondkonto. Micke undersöker lämpliga fonder.
Budget: Räkenskapsåret har just börjat, vi är ännu i fas med budget.

§5 Rapporter
Press & reklam: Micke och Chatrine har beslutat att skriva distriktsspalten i MC-folket varannan gång.
Micke mejlar stoppdatumen till Chatrine.
Micke vill ha idéer till nästa års DistriXnytt. Styrelsen enas om att lägga fokus på Knix-kursen. Andra
förslag som kom upp är information om vägrapportör, och om vad man kan hitta på vår hemsida.
Bilagor kommer att kunna skickas med MC-folket nummer 2, 3 och 4.

Länsinformatör: Emo vill att vi får ut mer informationsmaterial till butiker och trafikskolor. Hon får i
uppdrag att leta lämpliga folderställ som vi kan skicka med vårt material. Vi måste marknadsföra oss
och vår verksamhet bättre.
Mötet diskuterade om att gå ut och presentera sig på trafikskolorna. Svårigheten kan vara att nå
grupper, men det borde vara möjligt när de har riskutbildningar eller öppethus-dagar.
Chatrine kommer att kontakta Peter Höglund på Lovéns trafikskola i Sandviken som håller
riskutbildningar för motorcyklister. Vår tanke är att ett samarbete med honom skulle generera fler
kursdeltagare på Knix-kurserna, dessutom kanske hans utrymme på Rörberg vore lämpligt för en
grundkurs. Om han inte är intresserad kanske vi åtminstone kan få presentera oss för hans elever.

School: Det nya rapporteringssystemet används inte som det är tänkt eftersom vi saknar uppkoppling,
det finns ingen 3G-täckning på Rörberg. Net1 som använder NMT-nätet kan tänkas fungera men vi vill
prova innan vi beställer. Vi efterlyser någon i Gävle/Sandviken-trakten som har en Net1-router att
låna, annars vet vi att BMCK har en. Annars får vi fortsätta med papper och penna på kurserna och
sedan registrera deltagarna i efterhand.
Stefan berättar att Gerhard Birnbaum och Lasse Månsson nu har gått instruktörsutbildningen.
Han undersöker nu också möjlighet för oss alla att få en L-ABC-utbildning i december.
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Knix: Alla som arbetat med knixkurserna under säsongen 2013 kommer att bjudas till middag, Stefan
bokar detta.
Ett knix-möte planeras inom kort för att planera för kommande säsong. Preliminära kursdatum är
måndagar jämna veckor, 10 tillfällen från 28 april till 1 september (utan semesteruppehåll).
Vi funderar återigen på att avsätta temadagar eller grupper för tex customcyklar, tjejer eller
veterancyklar. Att ge dem en egen grupp ordinarie kursdag kan störa andra eftersom vi då måste ta
bort en ordinare grupp ur schemat. Det kan lösas med tidig marknadsföring, alternativt att vi avsätter
en egen kväll för temakörningar.
Vi diskuterar en ändring av inskrivningstiden på Rörberg men väljer att behålla samma tid, 16.45.
Grundkurs: Vi planerar att hålla grundkursen på Färila Raceway den 25 maj. Dessutom undersöker vi
möjligheten att få till en grundkurs i Gästrikland, eventuellt 1 eller 29 juni. Stefan skickar förfrågan om
detta till alla instruktörer. Vi måste också fundera på lämpliga platser, om inte Lovéns är intresserade
av ett samarbete.

IT: Inget att rapportera. Protokoll från årsmötet ska läggas ut.

§6 Planering för kommande aktiviteter
Vi har Bautamöte lördag 1 februari i Bollnäs. Styrelse, instruktörer och andra resurser träffas på
Hälsingegymnasiet i Bollnäs. Lunch ska beställas via catering.
Hemliga turen den 6e juni ska i år vara i Hälsingland. Emo, Micke och Yvonne spånar vidare på idéer.

§7 Konferenshelg
Stefan, Allan och Mattias har anmält sig till konferenshelgen i Arlanda.

§8 Revisorer
Styrelsen har från årsmötet uppdrag att finna revisorer. Ingen är tillfrågad ännu, men Emo har en
person i åtanke.

§9 Avtackning av personer som lämnat styrelsearbetet
Lars Linderdahl, Per Gjers samt båda revisorerna har avgått. Chatrine köper biocheckar och skickar till
dem som tack för deras arbete.

§10 Övriga frågor
Micke och Yvonne informerar om nuvarande läget angående barnadoption och förbereder styrelsen
på att de under året kan komma att avvika från all verksamhet på grund av resor.

§11 Nästa möte
Söndagen 12 januari, kl 12.00, i Ångersjön.

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

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


