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Protokoll fört vid styrelsemöte med SMC Gävleborg 190520 i Bollnäs 
 

Närvarande: Mia Emo Olsson, Christer Lundberg, , Jesper Overeem, Lennart Lindgren, Hans Norell, Anders Andersson, 

Mattias Lindström 

Kallad men ej närvarande: Bengt-Åke Lönn, Susanne Östh, Matti Hukari 

 

 

§1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat. Christer Lundberg utses till mötets sekreterare. 

  

§2 Dagordningens godkännande 
Mötet godkänner dagordningen.  

 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från styrelsemötet 2019-03-20 föredras och läggs till handlingarna.  

 

§4 Ekonomi 
Kassörens rapport: Lennart berättade att den gamla excel-filen är nu ersatt av ett bokföringsprogram. Kassören 

redovisade ekonomin för övrigt. Distriktstian på 101567:- på väg in 20/5. 

Läsberörighet till Nordea skall ges till Christer och Emo. Lennart fixat blanketter som vi fyllde i. 

Det kort som används till bankdosan för att logga in är på rymmen. Lennart avaktiverar befintligt och beställer nytt. 

Lennart skickar listor på deltagare till SMK Gävle som underlag till betalning. 

   

§5 Rapporter 
Press & reklam: Jesper och Anders delar på denna roll. Kommande distriktsspalt sköter EMO och Anders om, skall var 

inne 27/5 och utkommer v.26 

 

Länsinformatör: Mattias rapporterade att MC-Folket skall komma till Gävle och kolla upp farliga utsmyckningar på 

cirkulationsplatser   

 

IT/Webb: Jesper görs till admin på hemsidan för att kunna supporta Anders, Emo fixar det. 

 

MCT: Grundkursen på Rörbergs flygfält drog 34st deltagare, kanonväder och inga incidenter 

Fönebasen skall kontaktas av Christer ang kommande års grundkurs 

Den 19/5 genomfördes Grus Steg 1L i Storvik. Vi kommer behöva leta på en grusplan som bättre fyller våra behov för 

Steg 2 

Två instruktörsdagar är planerade, den första genomfördes 28/4 och den andra är 7/7. 

Lennart skall ta ett ansvar att se till att de dokument som behövs vid våra kurser finns uppdaterade och utprintade. 

  

Övriga rapporter:  

Ordismöte Tällberg 190504 

Emo rapporterade från ordförandemötet som hölls i samband med årsmötet. 

 

• Vissa distrikt bjuder in medlemmar till styrelsemöten 

• Det har skrivits mkt ang kökörning i trafiken, SMC har gått ut med ett pressmeddelande 

• I vissa distrikt får handledaren vid övningskörning köra gratis på Knix 

• Det arrangeras kvällsturer i en del distrikt, arrangerat av SMC´distrikt 
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• Konferenshelgen blir 15-17/11 

• Det har diskuterats ang att ta bort medlemskrav på SMC kursverksamhet. 

• Instruktörskonferens blir i början av 2020. MCT kontaktar Staffan Nordin ang innehåll 

• Vid körkortstagning i STR-ansluten körskola erhålls ett provmedlemsskap. Det har varit mkt låg nyttjande av 

detta och en ny broschyr skall tas fram av SMC. Mattias beställer åt oss. 

Årsmöte Tällberg 190505 

Från SMC Gävleborg deltog Mia Emo Olsson, Christer Lundberg, Lennart Lindgren, Hans Norell,  Mattias Lindström 

  

§6 Verksamhet 
Hemliga turen: Starttider för samtliga platser klara utom för Gävle. Mattias kollar med ansvarig. En hink till insamling 

till SMC fond fixas av Christer Lundberg. Även en QR-kod för samma insamling tas fram av Christer Lundberg.  

Möjlighet att delta på möten via Skype: Frågan ställdes av Jesper. Beslut togs att styrelsemedlem som ej kan närvara 

på möte ansvarar själv för att meddela ev intresse att delta via telefon. 

Konferenshelg 15-17/11:  Mötet uppmanar alla i styrelsen att deltaga. 

Gökottan 29/5: Det är ok att parkera på gräsmattan framför huset. Emo kollar ang trycka upp Knix-friplåtar som vinster 

i lotteriet. 

 
§8  Övriga frågor 
Emo visade upp provexemplar på jackor, från Sjölund Reklamtryck Färila, för inköp till styrelsen. Beslut togs om att en 

svart softshelljacka skall beställas till styrelsen. 

 

En fråga från Peter i Söderala har inkommit till styrelsen ang ordinanskörning i samband med cykellopp. Då ingen 

konkret förfrågan ang datum inkommit anser mötet att Peter får återkomma med en konkret förfrågan när behov finns. 

 
§9 Nästa möte 
Nästa möte 26 augusti kl 17.30 på Tönnebro Värdshus. 

 

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

 

 

 

 

.…………………………………………………… .…………………………………………………… 

Mia Olsson, ordförande Christer Lundberg, sekreterare 

 


