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Protokoll fört vid styrelsemöte med SMC Gävleborg 10 september 2017 på 

Hälsingegymnasiet i Bollnäs 
 
Närvarande: Mia Emo Olsson, Christer Lundberg, Bengt-Åke Lönn, Michael Andersson, Susanne Östh. 
Kallad men ej närvarande: Lars Månsson, Tord Hägglund, Chatrine Södergren, Mattias Lindström. 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande förklarar mötet öppnat. 
  
§2 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från styrelsemötet 2017-06-10 föredras och läggs till handlingarna. 
 

§ 3 Dagordningens godkännande 
Mötet godkänner dagordningen.  

 
§4 Ekonomi 
 Kassörens rapport: Christer L informerade om att ekonomin är god. 

Budget: Budgeten med ekonomin ligger i fas, frånsett reseräkningar som ligger över budgeterat. 
   

§5 Rapporter 
Press & reklam: Chatrine har inget att rapportera 
Länsinfo: Mattias meddelar att tröjor, träningsjacka är beställda. 
IT: Emo har inget att rapportera. 
School: Christer berättar att vi har en nyutexaminerad instruktör som heter Christoffer Holm. På 
knixkurserna har Stefan Clavebro varit med som aspirant lika Robin Larsson och troligen kan även de 
bli examinerade instruktörer under nästa år. 
Grundkurs: Lovéns äger flygfältet Rörberg och Christer jobbar på att få vår grundkurs där och målet är 
att vi har den vid Rörberg flygfält nästa år. Vi diskuterade upplägg om grundkursen på flygfältet 
Rörberg och ett förslag är att vi kan ha avslutningen vid knixbanan som ligger intill. 
Christer beställer västar till funktionärer (gröna). 
 

§6 Aktuella aktiviteter - avstämning 
Korta rapporter/avstämningar från följande evenemang – hur gick det 
Gruskurs och knixkörningar – Christer: 
• 19/8 Gruskurs vid Storviks grusplan med 6 deltagare och instruktörer fick mycket bra feedback. 
• 2/9 var det dags för vår första L.1 kurs med 8 deltagare jämt fördelat mellan tjejer och killar 

som kom med olika hojar, det var både landsvägshojar och äventyrshojar. Kursen vänder sig till 
de motorcyklister som tvekar att passera vägarbeten med grusbeläggning eller sista biten som 
kan vara en grusväg på resan. Alla var jättenöjda med vårt upplägg och frågade när nästa kurs 
blir av och även nästa steg i kursen.  

• Rörberg har haft en bra säsong med många nya deltagare, tyvärr med tillbud vid de 4 första 
körningarna och även den sista. Deltagande instruktörer har flytit på men med gränsen för att vi 
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varit för få vissa kvällar. Det har varit dåligt med föranmälan vilket ger stor osäkerhetsfaktor för 
Christer. Nästa år jobbar vi med att få ner tillbuden. Han tog upp hur instruktörer kan få 
ersättning för däck, bränsle eller om de kör omkull t.ex – typ självriskkostnader. Emo ber 
Christer kolla med SMC Jukka eller Jesper.  

• Nästa år fortsätter Morsdagskörningen som var mycket lyckat i år. 
• Christer kom med ett förslag – vi åker på storbanekurs eller annan knixkurs för att få egen 

körning och inte som instruktörer. 
 

§7 Storkurshelg Arlanda 17-19 november 
Emo vill veta vilka som kan vara med, Christer upptagen.  
De som kan vara med: Bengt-Åke, Mattias, Susanne. 
De som inte vet just nu: Emo, Michael. 
Emo skickar ut en ny förfrågan till styrelsen om vilka som kan och vill vara med.  
 

§8 Övriga frågor 
Frågan om var och när Årsmötet ska hålla hus, olika förslag diskuterades. Årsmötet i år var den 18 
februari vid Högbo Bruk Sandviken. Vi diskuterade om hur vi ska få flera styrelsemedlemmar. Tomas 
Bergström bjuds in till nästa styrelsemöte. 
Christer ändrar adressen till:  
SMC Gävleborg  
Christer Lundberg 
Getostvägen 25 
811 38 Sandviken 

 
§9 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir 19 november ca. kl.12.00 efter avslutningen vid Arlanda konferenshelg. 
 
§10 Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
.…………………………………………………… .…………………………………………………… 
namn, ordförande namn, sekreterare 
 


