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Protokoll fört vid styrelsemöte med SMC Gävleborg 2014-05-11 i Bollnäs

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

§1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemötet 2014-03-09 föredras och läggs till handlingarna.

§ 3 Dagordningens godkännande
Mötet godkänner dagordningen.

§4 Ekonomi
Kassörens rapport: Micke avlägger ekonomisk rapport. Han kommer att överföra en del av pengarna
på vårt bankkonto till fondkontot. Årets annonsörer i DistriX-nytt är fakturerade.
Budget: Ekonomin jämfördes med budget, inga överraskningar finns såhär i början av säsongen.
Stefan tar på sig att ansvara för Rörbergskassan tills vi hittar en bra lösning för hur pengarna ska
komma in på bankkontot. Avgiften som erläggs till SMK för banhyra betalas efter varje kurstillfälle
men vi saknar ordentlig verifiering. Chatrine tar kontakt med SMK för att skriva ett avtal som kan
gälla som skriftligt underlag för vår bokföring under hela säsongen.

§5 Inkommet till styrelsen
Inga frågor eller förslag har kommit in till styrelsen, men 2 klubbar i Hälsingland har anmält sig till
grundkursen och fyra personer från Dalarna också anmält att de vill komma.

§6 Rapporter
Press & reklam: DistriXnytt är nu utskickad med MC-folket. Micke har några extra ex och Chatrine
har resten. Chatrine skriver nästa distriktsspalt.
Stefan berättar att Gävletidningen har gjort en artikel med Lennart Lindgren och våra SMC-kurser.
Chatrine och Emo ska kontakta länets dagstidningar för att försöka få in pluggannonser.
Länsinfo/IT: Emo hade lagt upp info om Knix-kurserna i kalendern så när Stefan lade in dem i det
nya datasystemet blev det dubbletter. Emo har tagit bort dem ur kalendern men av någon anledning
är det fortfarande dubbelt i SMC-Appen.
Micke har skapat nya e-postadresser till styrelsen enligt förra mötesprotokollet. Emo lägger in detta
på vår hemsida. Yvonne informerar kansliet.
School: Stefan berättar att han nu har kontakt med utbildare för L-ABC. Vi beslutar att förlägga kursen
till hösten när vi inte har så många arrangemang. Stefan jobbar vidare på detta.
Stefan har fått värdebevis att dela ut för gratis medlemskap i SMC. Värdebevisen är inte tänkta att
läggas ut, utan ska endast delas ut i samband med riskutbildningar om vi kan delta på dessa och
prata om SMC.  Stefan pratar med Christer och Allan för att kolla om de har möjlighet att kontakta de
trafikskolor i länet som håller riskutbildningar. Emo tar dock på sig att tala med Ljusdals Trafikskola.



Protokoll

2014-05-16

Sveriges MotorCyklister
c/o Andersson, Lappstavägen 12, 821 94  BOLLNÄS

E-post: smcgavleborg@gmail.com   Webb: www.svmc.se/gavleborg

Grundkurs: Grundkursansvariga (Micke, Yvonne och Mattias) har haft ett planeringsmöte och
redogör för detta på §7.
Knix: Funktionärernas anmälning i nya datasystemet börjar fungera, om allt flyter på kanske vi även
applicerar föranmälning för kursdeltagare senare under säsongen. För att det ska fungera fullt ut
måste vi ha en fungerande dator med 4G-uppkoppling att använda vid inskrivningen på Rörberg.
Därför beslutas att vi ska köpa en dator, vi kollar upp priser och erbjudanden.
Grus: Då Christer har skadat sig och inte kommer att kunna köra mc denna säsong faller troligen
gruskursen bort i år.

§7 Grundkurs 25 maj
Micke, Yvonne och Mattias redogör för planeringen som är gjord. Allt är bokat med Färila Raceway,
handlare och klubbar är informerade flera gånger via e-post. Vi ska ta kontakt med handlarna och
skicka affischer till dem. Mattias har varit i kontakt med FMCK och Motorcykelhistoriska  Klubben.
FMCK är tämligen inaktiva i vårt distrikt nu men MCHK är mycket intresserade och kommer
sannolikt att visa upp sina veteranmotorcyklar..
Yvonne ordnar med deltagarlistor samt School-märken, foldrar och besiktingslappar till deltagarna.
Micke ordnar växelkassa. Emo ordnar blanketter för skaderapporter och övningskörningsavtal.
Stefan kollar med Christer var hajfenor och konor finns. SMC-material och västar tas från Rörberg.
Alla funktionärer bjuds till samling på lördagen klockan 12 för genomgång av övningar och träning,
sedan bjuder vi på restaurang. Söndagen kommer att innebära arbete från ca 8.00 till ca 17.00.
Stefan har skickat en inbjudan till funktionärer och Micke kommer att skicka ut en påminnelse med
bifogat körschema.

§8 Hemlig tur 6 juni
Hemliga turen ska i år gå till Hälsingland, Micke har lyckats få kontakt med planerat resmål och de
kommer att ha smörgåsar till försäljning. De vill att vi är där redan klockan 13.00, starttiderna
justeras därefter och läggs ut på hemsidan.

§9 Profilkläder
SMC har inget avtal med tryckeri nu där vi kan beställa profilkläder, endast SMCs webbshop finns
tillgänglig och då kan vi inte få tryck med SMC Gävleborgs logotyp. Vi avvaktar och Emo kollar vidare
med kansliet.

§10 Revisorer och valberedning
Micke har kollat med SMTT men inte fått tag i ny revisor ännu. Dock har han en idé, så vi bordlägger
detta igen till nästa möte.
Micke, Yvonne och Emo har alla anmält sitt utträde ur styrelsen till nästa årsmöte, så
valberedningen behöver också utökas då Ola är ensam där. Hittills finns inga idéer om detta.

§11 Övriga frågor
Start2Ride är ett nytt koncept där SMC anordnar en provkörningsdag för människor som inte har
körkort så att de med hjälp av trafiklärare kan få prova på. Vi tycker att det är sent för oss att
planera in nåt sånt i år. Nästa år kan vi försöka få länets trafikskolor att göra detta med oss, kanske
i samband med vår grundkurs. Detta ska läggas in i dagordningen för vårt årsmöte i höst.
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§13 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 29 juni klockan 14.00, även då på Driver Trafikskola i Bollnäs.

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

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


