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Protokoll fört vid styrelsemöte med SMC Gävleborg 2014-08-31 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 2014-06-29 föredras och läggs till handlingarna.

§3 Dagordningens godkännande
Mötet godkänner dagordningen med två tillägg, Riksårsmöte och Konferens.

§4 Ekonomi
Kassörens rapport: Micke avlägger ekonomisk rapport och presenterar den ekonomiska
redogörelsen för räkenskapsåret 2013-2014.
Budget: Mötet diskuterade budgeten för nästkommande räkenskapsår, och fastställde ett förslag till
budget att presentera på årsmötet.

§5 Inkommet till styrelsen
Inga frågor eller förslag har kommit in till styrelsen. Dock har tre personer via e-post visat intresse
för styrelsearbete. En av dessa har sedan ångrat sig, och en har vi inte lyckats kontakta ännu.

§6 Rapporter
Press & reklam: Micke har inget att rapportera, men säger att han på distans kan hjälpa till med
nästa års DistriXnytt om nästa press- och reklamansvarige inte har rätt program eller kunskaper.
Länsinfo/IT: Emo har inget att rapportera.
School: Stefan håller på att inventera instruktörs- och resurslistorna. Fler instruktörer behövs, men
tyvärr har de två som tänkts gå utbildningen nu i höst valt att avstå.
Grundkurs: Då Micke och Yvonne som varit huvudansvariga för grundkursen nu avgår finns oro för
att det blir svårare att planera kursen nästa år. Kursens upplägg är dock ganska klart och
fungerande nu så det bör gå bra med den erfarenhet som ändå finns kvar.
Knix:  Sista körningen för denna säsong görs imorgon. Eftersom vi behöver fler instruktörer har
Stefan bett alla Knix-instruktörer att tala mer om detta inför sina deltagare, och e-post kommer
också att skickas ut till deltagarna. Förhoppningsvis kan vi locka någon till att engagera sig.

§7 Valberedning
Tre personer avgår ur styrelsen vid årsmötet; det är Mia ”Emo” Olsson som väljer att kliva av efter
många års engagemang samt Michael och Yvonne Andersson som kommer att vistas utomlands en
längre period.
Mejlutskicket som gjordes till alla medlemmar gav respons från tre personer, en valde sedan att
avstå, en är intresserad av att bli suppleant och en har vi ännu inte kommit i kontakt med.
Mötet gjorde nu en valberedning och har kommit fram till ett förslag, med reservation för att vissa
personer ännu inte tillfrågats eller gett svar, och fortfarande saknas förslag till några poster.
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§8 Årsmöte 13/9
Vårt årsmöte kommer att hållas på Wij Trädgårdar i Ockelbo, klockan 12.00. Emo lägger information
på hemsidan, Yvonne skickar en kallelse till klubbarna via e-post. Styrelsen träffas 11.30.
Yvonne har förberett verksamhetsberättelsen med uppgifter, Micke bifogar räkenskaper och
budget, samt ordnar granskning och berättelse från revisorn. De i styrelsen som haft ett
ansvarsområde ska nu skriva en liten rapport, Emo sammanställer detta och Chatrine ordnar med
utskrifter inför årsmötet.

Styrelsen kommer att lägga fram ett förslag på årsmötet om ett arvode till alla styrelseledamöter.
Christer tar på sig att skriva ett formellt förslag att presentera inför medlemmarna.

§9 Resursvästar
Det saknas gröna västar för resurspersoner att använda på Rörberg. Christer beställer 5 stycken
utan namntryck.

§10 Riksårsmöte
SMC har sitt riksårsmöte i Norrbotten den 6 september. Tyvärr har ingen i Gävleborgs styrelse
möjlighet att delta.

§11 Konferens/storkurshelg
Vi har lagt in i nästa års budget för att kunna skicka styrelse, instruktörer och eventuella resurser på
kurs-/konferenshelg.

§12 Övriga frågor
Christer har den gamla, knappt fungerande bärbara datorn i sin besittning, han ska granska den för
att se om den innehåller något värt att bevara, sen förstör han den.

§13 Nästa möte
Nästa möte blir det konstituerande mötet som hålls direkt efter årsmötet den 13 september i
Ockelbo.

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

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


