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Protokoll fört vid styrelsemöte med SMC Gävleborg 2014-03-09 i Söderhamn

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

§1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemötet 2014-01-12 föredras och läggs till handlingarna.

§ 3 Dagordningens godkännande
Mötet godkänner dagordningen efter tillägg av paragraferna 10 E-postadresser och 11 Årsmöte.

§4 Ekonomi
Kassörens rapport: Micke avlägger ekonomisk rapport.
Han har nu fått en ny bankdosa som har ett kort som är personligt för honom. Yamaha Ljusdal och
Handelsboden är fakturerade för fjolårets annonser i DistriXnytt men betalning har ännu ej kommit.
Budget: Hittills ligger ekonomin inom budgetramarna, men säsongen har inte börjat än.

§5 Inkommet till styrelsen
Inget har kommit in.

§6 Rapporter
Press & reklam: Micke berättar att DistriXnytt är på gång och ber Emo att skriva en liten artikel om
besökare på grundkursen, Stefan att skriva nåt om Knix och Chatrine att skriva nåt i egenskap av
ordförande. Yvonne kontaktar SMC-anslutna klubbar, och sammanställer kalendern. Stefan har
pratat med Lingvalls som vill ha och Handelsboden som troligen kommer att vilja ha annonsplats.
Micke kontaktar dessa samt BikePort för att sälja in annonsplatserna.
Inför nästa år kommer vi att begära ersättning för arbetet om vi gör annonsen åt butikerna, hittills
har Micke skapat deras annonser utan extra kostnad.
Chatrine skriver nästa distriktsspalt.
Länsinfo/IT: Emo har fått hem de beställda folderställen, vi ska fylla dem med SMC-information och
ställa ut dem hos mc-firmor och trafikskolor under våren.
Tidigare har Emo lagt upp info om kurser i kalendern via vår hemsida, numera synkas kurserna in i
kalendern när MCT lägger upp i dem det nya datasystemet.
School: Jämtland bjuder in oss att delta på deras grundkurs 18 maj, de vill ha fler instruktörer.
Grundkurs: Färila Raceway är bokat till vår grundkurs söndag 25 maj. Vi räknar med att samlas för
genomgång på lördagen kl 11.00. Grundkursansvariga (Micke, Yvonne och Mattias) kommer att ha ett
planeringsmöte och skickar sedan info om detta till övriga.
Det finns gott om plats att tälta och sängplatser att låna om även deltagare vill komma kvällen innan
och övernatta. Emo lägger upp denna info på hemsidan, Yvonne skickar inbjudan till alla SMC-ansluta
klubbar i vårt eget och närliggande distrikt och Stefan kontaktar alla instruktörer och närliggande
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distrikts MCT-ar. Handlarna har fått ett mejl som inledande kontakt och vi tar kontakt igen inom kort.
Vi har fortfarande intresse av att ordna en grundkurs även i Gästrikland, först måste vi finna på en bra
plats, sedan kan vi planera vidare. En tanke är att hålla kursen vartannat år i Hälsingland och
vartannat år i Gästrikland, men om vi har resurser nog vore det bra att kunna ha bäggedera varje år.
Knix: Kick-off för knix-aktiva blir 15 mars, restaurang är bokat. Vi planerar knix-kurserna som tidigare,
måndagar jämna veckor från 28 april till 1 september. Det finns lokala arbetsplatser som har egna
mc-grupper, vilka är intresserade av egna kursdagar så vi ska kolla med SMK om vi kan hyra banan
även vissa udda måndagar. Det öppnar även upp för egen förkovring för alla instruktörer och resurser.
Stefan, Chatrine och Christer ska på möte med SMK tisdag 11 mars och kollar upp detta då.
Grus: Christer presenterade på Bautamötet i februari en idé om att ha en guidad tur på grusvägar
istället för att planera en ren gruskurs. Han har talat med Magnus Andreasson om detta, som tyvärr är
upptagen med att planera in sina tvådagars turer via hojresor.se. Christer funderar vidare, kontaktar
andra instruktörer och bestämmer datum för grustur senare.

§7 Gökotta 28 maj
I år arrangeras Gökottan i Lingbo av Söderhamns MTT. Stefan köper 2 lottringar och kommer
tillsammans med Chatrine att vara först på plats för att representera SMC och dela ut gratislotter. Vi
beslutar att ha tre fribiljetter till Rörberg, buffar, reflexer och nyckelringar som lotterivinster.

§8 Hemlig tur 6 juni
Hemliga turen ska i år gå till Hälsingland, Emo jobbar vidare med ett planerat resmål men har inte
lyckats få kontakt ännu. Om hon inte lyckas kommer hon att arbeta fram något nytt tillsammans
med Yvonne och Micke.

§9 Revisorer och valberedning
Robert Brandt från Söderhamn väljs nu in som revisor för detta räkenskapsår, Micke gör
efterforskningar i Söderhamn för att få tag i ännu en revisor.
Therése Hammarberg väljer att kliva av från sin post som valberedare så nu har vi ytterligare en
vakans där. Chatrine kommer att ta upp detta på Rörbergsmiddagen i hopp om att få någon
intresserad av att fylla denna funktion. Yvonne kommer också att göra en efterlysning på
valberedare i sina mejl till klubbarna i länet.

§10 E-postadresser
Chatrine berättar att kansliet vill att vi skaffar e-postadresser som går till våra funktioner i stället för
att använda personliga adresser, detta för att slippa förändra i alla mailinglistor när vi väljer nya
personer i distriktsstyrelserna.
Micke fixar en domän (hos one.com) som ska heta smcgavleborg.se och skapar där e-postkontona
ordis, kassor, mct och info.

§11 Årsmöte
Riksårsmötet kommer i år att hållas i Norrbotten den 6 september.
Vi bestämmer datum och tid för SMC Gävleborgs årsmöte; lördag 13 september klockan 12.00,
plats ännu ej bestämt.

§12 Övriga frågor
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 SMC riks vill ändra räkenskapsåret till kalenderår i framtiden, vilket också kommer att få
genomslag till distriktsnivå. Detta kräver en stadgeändring och kommer därför inte att
genomföras inom de närmaste åren.

 Stefan kommer att tilldelas material för att liksom förra året ge gratis medlemskap i SMC när man
tar mc-körkort hos en trafikskola.

 Stefan och Chatrine kommer att kontakta Peter Höglund på Lovéns trafikskola i Sandviken för att
diskutera ett samarbete och eventuell riskutbildning för våra instruktörer och styrelsen.

 Hittills i år har SMC 1228 nya medlemmar! 90% av alla medlemmar är icke klubbanslutna, det gör
det svårt för oss att nå ut till dem.

 Instruktörskonferens planeras till mars nästa år, distrikten kommer att få betala en grundavgift
per deltagare.

 SMC Sport anordnar roadracing-final i Linköping den sista helgen i augusti. I samband med den
kommer SMC att ha en mc-träff.

 SMC-medlemmar ges fortfarande 10 % rabatt hos försäkringsbolagen Bilsport&MC och Svedea,
men nu har SMC inte längre något avtal med dessa.

 SMC-appen till mobiltelefoner är uppdaterad. Hela MC-kartan är inlagd med 2400 mil bra
hojvägar och fler uppdateringar är på gång.

 Vi tycker att det är dags att återigen beställa profilkläder, tröjor, mössor eller dylikt.
Emo letar länken till tryckeriet så kan vi se utbudet och besluta om beställning på nästa möte.

§13 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 11 maj, klockan 12.00 i Bollnäs. Micke och Yvonne bestämmer plats.

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

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


