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Protokoll fört vid styrelsemöte med SMC Gävleborg 2014-01-12 i Ångersjön

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

§1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemötet 2013-11-10 föredras och läggs till handlingarna.
Kvarstående punkter ur protokollet från föregående styrelsemöte är att finna revisorer och
att beställa folderställ och få ut information till butiker och trafikskolor.

§ 3 Dagordningens godkännande
Mötet godkänner dagordningen.

§4 Ekonomi
Kassörens rapport: Micke avlägger ekonomisk rapport. Han har också varit in på Nordea och rensat
bort gamla firmatecknare så endast nuvarande ordförande och kassör är nu firmatecknare, som det
ska vara. Micke kommer också att gå in på banken och placera om medel till fondkontot.
Yamaha Ljusdal och Handelsboden är fortfarande inte fakturerade för fjolårets annonser i DistriXnytt.
Budget: Hittills har vi inte haft någon verksamhet, vi är ännu i fas med budget.

§5 Rapporter
Press & reklam: Micke vill ha hjälp att få in info om vad som händer i länet. Yvonne mailar SMC-
anslutna klubbar. Vi kommer att erbjuda tre annonsplatser för ett pris av 2000 kr. Micke kontaktar
BikePort och Stefan pratar med Handelsboden och Lingvalls.
För att marknadsföra oss mer ska vi kolla med dagstidningarna om vi kan få s.k. pluggannonser
(såna som tidningarna själva lägger in kostnadsfritt för att fylla ut tomrum). Emo kollar med
hälsingetidningarna, Chatrine kontaktar gästriketidningarna. Dessutom kollar vi om vi kan lägga in
information under exempelvis ”Detta händer idag”.
Länsinformatör: Emo beställer 20 blankettställ att ställa ut till mc-firmor och trafikskolor.
School: Stefan rapporterar från MCT-mötet 16/11. De hade gruppdiskussioner om hur
schoolverksamheten ser ut idag och huruvida de kan struktureras om, man diskuterade också om
distriktsgränserna bör dras om.
Det är viktigt att incidentrapporter (med foton) lämnas in inom 24 timmar, detta har inte varit något
problem i vårt distrikt.
Knix-banorna slipper fortfarande de försäkringsproblem som storbanorna dras med.
Utbildningarna i fördjupande och aktiverande utbildningsmetodik kommer att fortsätta, eventuellt
även i form av lokala studiecirklar.
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Ledarskapsutbildningarna fortsätter också, Micke och Yvonne saknar denna. Stefan kollar statusen
hos övriga instruktörer.
Instruktörsutbildningarna rullar på 1-2 gånger per år.
HLR- och L-ABC-kurser anordnas från centralt håll. Stefan har koll på vilka som behöver dem.
Knix: Middagen för alla aktiva och engagerade på Rörberg blev framskjutet, vi planerar att ha
Rörbergsmiddagen 15/3, mer som en kick-off i stället.
SMC hade ett knix-möte 30/11 då man diskuterade utveckling och problematik i landet och
sammanfattade året som gick. Även andra banor än Rörberg har haft något lägre deltagarantal. Vår
verksamhet fungerar bra jämfört med andra banor, vi ska vara rädda om den verksamhet vi har.
Det nya datasystemet testas på plats i år om vi får tag i fungerande Internet-uppkoppling. Databasen
kommer att bli avgiftsbelagd framöver, men under 2014 blir det kostnadsfritt.
SMC kommer inte att använda sig av knix-häftet längre, vi slutar att dela ut det.
Dalarna, Örebro och Västmanland planerar ett samarbete över distrikten. Man vill starta knix-kurser
på fler platser, till exempel i Piteå. Tyvärr är det svårt att komma igång på nya platser, det är kostsamt
och kräver tillgång till instruktörer.
Grundkurs: Det är dags att boka plats på Färila Raceway för årets grundkurs. Vi planerar att ha den
under helgen 24-25 maj. Information till handlare måste också ut, så snart vi har bokningen klar.
En idé att kolla med banägarna är om det kan ges möjlighet för deltagarna att tälta.
Vi ska affischera om kurserna i god tid. Kursplaneringen görs närmare vid vårt bautamöte.
IT: Inget att rapportera.

§6 Bautamöte 1 februari
Vi hade preliminärt planerat att hålla mötet 1 februari men eftersom många har problem med det
datumet beslutar vi att ändra till 15 februari, i Bollnäs. Emo kollar om vi kan vara i
Hälsingegymnasiets lokaler igen. Vi beslutar att inte ha catering, i stället ordnar vi eget fika och
köper eventuellt pizzor att dela.

§7 Revisorer
Emo har inte lyckats anlita den revisor hon hade i åtanke, Mattias kollar med en av sina bekanta.
Micke kollar upp vad en bokföringskonsult kostar att anlita.

§8 Övriga frågor
Inga ytterligare frågor togs upp på mötet.

§9 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 9 mars, klockan 12.00 i Söderhamn. Micke kollar upp lämpliga ställen.

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

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


