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Protokoll fört vid styrelsemöte med SMC Gävleborg 19 november 2017 på Quality 

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

Protokollet från styrelsemötet 2017-09-10 föredras och läggs till handlingarna. 
 

§ 3 Dagordningens godkännande 
Mötet godkänner dagordningen.  

 
§4 Ekonomi 

Kassörens rapport: Christer L informerade om att ekonomin är god. 10 000 kr är överfört till 
rättsfonden enligt beslut på årsmötet. 
 

§5 Rapporter 
Press och reklam. Chatrine skriver och skickar information till distriktsspalten. 
Länsinfo. Mattias informerade att tröjorna är beställda och de flesta levererade. Mattias undersöker 
ifall det går att göra visitkort för distriktet som inte är privata. Mattias lägger in 2018 års  
aktiviteter i SMC-boken senast 15/12. 
IT. Emo informerade om att information från klubbar sköts fortsättningsvis från centrala SMC.  
Susanne stöttar upp och börjar skriva på hemsidan tillsammans med Emo. 
MCT. Christer informerade att funktionärsvästar är beställda och levererade. Planering för  
avrostning 2018 planeras att hållas på Rörbergs flygfält. 

 
§6 Storkurshelg Arlanda 

17-19  november. Kort avstämning, vad fick vi med oss? 
Korta rapporter/avstämningar från följande evenemang – hur gick det 
Kursen/konferensen var inspirerande.  
Mattias och Chatrine redovisade om deras föreläsning de gick på där fokus varit att rekrytera nya 
styrelseledamöter och andra ideella i vår organisation. Klisterlappar för medlemsrabatt att ge till de 
som ger rabatt är rekommenderat. Närliggande distrikt är intresserade av varandras aktiviteter och 
de kan delges varandra. 
Lennart redovisade från travel guide och den nya personuppgiftslagen GDPR. 
Susanne redovisade från IT-kursen och hemsidan 
Bengt-Åke rapporterade från MCT-gruppen och berättade om bla utvecklingsfonden som det går att 
få medel ifrån. Han rapporterade om att erfarenhetsutbytet var bra. 
Emo redovisade från ordförandeträffen, vi måste fokusera på annat än bara School, tex. vanlig 
landsvägskörning. Årsmötet sker i april i Lycksele, två deltar, vill övriga i styrelsen delta anmäler de 
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detta. 2019 vill de ha något distrikt som ordnar årsmötet. MC-folket kommer att göra reportage om 
eldsjälar. Tidningen kan spridas på andra forum, sjukhus mm. Medlemstouring anordnas i flera 
distrikt som varit uppskattat och flera medlemmar har rekryteras. Det är 68374 (9022 kvinnor) 
medlemmar i SMC totalt. Olycksstatistik gicks igenom, 37 avled 2016, varav endast 7 körde 
”lagligt”.  
 

§7 Årsmöte 
Var och när-17 februari 2018 klockan 13.00 i Hudiksvall. Susanne undersöker pris på Best 
Western. 
Valberedningen- de som har lågt deltagande på möten och aktiviteter bör ”bytas ut”. Arbetet är 
påbörjat för att rekrytera ledamöter inför årsmötet. 
 

§8 Övriga frågor 
Centrala valberedningen uppmanade distriktet att göra ett jobb tillsammans med valberedningen 
inför årsmötet för att hitta nya styrelseledamöter. 
En rapport avgavs att underglidsskydd monteras efter E16 mellan Gävle och Sandviken. 
Senast den 31/12 ska samtliga lämna verksamhetsrapporter till Bengt-Åke Lönn för att 
sammanställa till en verksamhetsberättelse. 

 
§9 Nästa möte 
       Nästa styrelsemöte blir den 14 januari kl. 11.00 i Sandviken (Bengt-Åkes kontor) 
 
§10 Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
.…………………………………………………… .…………………………………………………… 
Mia Olsson, ordförande Susanne Östh, sekreterare 
 


