
med SMC Gävleborg i Hagsta, 2013-09-01



Förslag till dagordning vid SMC Gävleborgs årsmöte i Hagsta 2013-09-01

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande samt protokollförare för mötet

§ 3 Val av två justerare tillika rösträknare

§ 4 Fastställande av röstlängd

§ 5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

§ 6 Godkännande av dagordning

§ 7 Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse

§ 8 Föredragning och godkännande av resultat- och balansräkning

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

§ 10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

§ 11 Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av länets medlemmar,

samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen

§ 12 Fastställande av verksamhetsinriktning för året 2013-2014

§ 13 Fastställande av budget för året 2013-2014

§ 14 Val av styrelseordförande, för en tid av ett år

§ 15 Val av tre ordinarie ledamöter till styrelsen, för en tid av två år

§ 16 Fyllnadsval av en ordinarie ledamot till styrelsen, för en tid av ett år

§ 17 Val av ledamöternas funktioner inom styrelsen

a. val av sekreterare, för en tid av två år

b. val av vice ordförande, för en tid av ett år

c. fyllnadsval av kassör, för en tid av ett år

§ 18 Val av minst två suppleanter, för en tid av ett år

§ 19 Val av två revisorer, för en tid av ett år

§ 20 Val av valberedning bestående av tre personer, för en tid av ett år

§ 21 Övriga frågor

§ 22 Mötets avslutande



VERKSAMHETSBERÄTTELSE för året 2012-2013 av SMC Gävleborg

Verksamhetsåret
Verksamhetsåret 2012-2013 omfattar perioden 1/8 2012 till 31/7 2013.

Medlemsantalet
2013-07-31 hade SMC Gävleborg 2 555 medlemmar vilket är 163 fler än förra året.

Anslutna klubbar i länet

Ballbangers MC, Gävle
Big Bay MC-klubb, Storvik
Bollnäs MCK, Bollnäs
Gefle MCK, Gävle
Hofors MCK, Hofors
Hudiksvalls MCK, Hudiksvall
Sandvikens MCK, Sandviken
Snakes Choppers, Gävle
Söderhamns MTT, Söderhamn

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer:

Ordförande Chatrine Södergren Sandviken
Kassör Christer Lundberg Sandviken
Sekreterare Yvonne Andersson Bollnäs
Vice ordf. Mia ”Emo” Olsson Tallåsen
Ledamöter Michael Andersson Bollnäs

Stefan Larsson Valbo
Allan Thureson Torsåker

Suppleanter Per Gjers Hudiksvall
Bengt-Åke Lönn Kungsgården

Revisorer Eva Wessling Sandviken
Ann-Britt Olofsson Årsunda

Valberedning Lars Linderdahl Hudiksvall
Ola Södergren Sandviken

Sammanträden
Styrelsen har haft sex protokollförda möten under verksamhetsåret som har hållits på olika platser i
länet. Dessutom har styrelsen haft ständig kontakt per telefon och e-post.



Kommittéer och ansvarsområden

Distriktsinformation ansvarig Emo Olsson

Under året så har informationsmaterial om utbildningar, övningskörning, säkerhet med mera
tilldelats mc-handlare i vårt distrikt.

Vi har beställt två "hajfenor" som vi redan hunnit använda flitigt, dessa är lätta att transportera och
att sätta upp. Hajfenorna har använts på Grundkurserna, på Rörberg samt på Hemliga turen den 6
juni.

IT ansvarig Emo Olsson

Vår webbsida har uppdaterats med nyheter under året. Vi har även använt oss av
anmälningsformulär till våra utbildningar, efter lite uppstartsstrul så har detta fungerat bra.

På vår sida finns all info om distriktets aktiviteter.

Vi har även ett forum där instruktörer och resurspersonal kan anmäla sig för tjänstgöring.
På forumet kan alla registrerade medlemmar starta trådar i något aktuellt ämne/fråga.
Det har varit lite tunt med sådana trådar, så det kan gå att utveckla.

School ansvarig Stefan Larsson

Schoolgruppen, med instruktörer och resurspersoner, hade ett Bautamöte med styrelsen den 9
februari i Gävle för genomgång av föregående säsong och planering inför den kommande säsongen.
Fortbildning för instruktörer har skett genom egen träning på gokart-banan i Rörberg och intern
”avrostning” 1/6 innan grundkursen i Färila.
Vi arbetar löpande med att utöka vår instruktörs- och resurskår och sänder nu två personer till
instruktörsutbildning.

Grundkurs ansvariga Michael Andersson och Yvonne Andersson

Grundkursen hölls för andra året på Färila Raceway i Föne, söndag den 2 juni, alltså ett par veckor
senare än förr om åren. Vi skrev in 35 deltagare vilket får anses vara riktigt bra med tanke på att vi
dagarna innan kursen bara hade fem-sex föranmälda. Handlarna valde tyvärr alla att ställa in sin
närvaro på grund av detta. Några föranmälningar försvann eftersom vi hade ett fel på
anmälningssidan och vi inser att information om kursen måste ut mycket tidigare på året.

Förra årets problem med långa väntetider avhjälptes genom att ha flera fasta starttider under
dagen, det visade sig vara ett lyckat grepp. Schemat behöver dock trimmas ytterligare så att alla
hinner få ordentliga raster. Deltagarna verkade nöjda med kursen och även så instruktörer och
resurser.

GK Knix Rörberg ansvariga Chatrine Södergren och Christer Lundberg

Knix-kurs har hållits varannan måndag hela sommaren utan uppehåll från 29 april till 2 september..
När två körningar återstod hade vi haft 156 deltagare. I år har det varit fler deltagare från Dalarna
på våra Knix-körningar. Liksom ifjol har vi haft ont om bemanning, men det har ändå löst sig på
plats.



Press och reklam ansvarig Michael Andersson

Under året som gått har vi skrivit information om vad som händer i distriktet på MC-folkets
distriktssida. Till våren gav vi också ut vårt eget DistriXnytt, även i år en åttasidig folder. DistriXnytt
fokuserade i år på intervjuer med medlemmar, styrelsemedlemmar och instruktörer.

Ordföranden har blivit intervjuad i tidningen Arbetarbladet.

Mc-träffar och mc-dagar
På Gökottan kom det ca 370 motorcyklar. BMCK stod för försäljning av korv och kolbullar, och
ordnade tipsrunda, vi bidrog med lotteri.

På MC-dagen den 6 juni samlades cirka 170 personer på olika platser i distriktet och åkte mot ett
gemensamt hemligt mål, som i år var Jädraås. De hade lagt sin ”Jädraåsdagen” samma dag så alla
byns föreningar och företagare hade öppet hus.

Kvällsträffar har arrangerats i Bollnäs och Söderhamn.
Dessutom arrangerades Hälsingeträffen i Bollnäs, Stiilträffen i Hofors och Stenöträffen i
Söderhamn.

SMCs årsmöte
På riksårsmötet 2012 i Lysekil deltog Chatrine Södergren och Christer Lundberg.

Övriga möten och utbildningar
På SMCs konferenshelg i Arlanda i november deltog fem styrelseledamöter i kurser eller
diskussionsforum.

Alla instruktörer och resurser har gått en utbildning i utbildningsmetodik anordnat av SMC centralt,
och de som behöver kommer enligt planerna att uppdateras i första hjälpen samt hjärt- och
lungräddning under hösten.



Slutord
Nu när årets verksamhetsår är till ända kan vi konstatera att det varit en bra mc-säsong med
mestadels sol och våra aktiviteter har varit välbesökta och uppskattade.
Grundkursen i Föne blev relativt välbesökt, och vi kommer även fortsättningsvis att hålla den där.
Dessutom hoppas vi att vi kan erbjuda ett liknande koncept i Gästrikland nästa år.

Lite oroväckande är att deltagarantalet har minskat på våra knix-kurser, vad kan det bero på?
Vi fick efterfrågan på att anordna gruskurs i länet och planerade in en sådan, men tyvärr var inte
intresset så stort som vi hade hoppats på och därför fick vi ställa in.

Nu vill vi uppmuntra er till att komma med förslag på fler aktiviteter och att ni fortsätter att komma
på de aktiviteter vi genomför.

Styrelsen tackar för att det förtroende vi haft under detta verksamhetsår.

………………………………. ……………………………….
Chatrine Södergren Christer Lundberg

………………………………. ……………………………….
Yvonne Andersson Mia ”Emo” Olsson

………………………………. ……………………………….
Michael Andersson Stefan Larsson

………………………………. ……………………………….
Allan Thureson Bengt-Åke Lönn

……………………………….
Per Gjers



Ekonomisk redogörelse för SMC Gävleborg 2012-2013

RESULTATRÄKNING:

INTÄKTER Länsbladet 2 000,00
School 7 079,50
Rörberg 41 050,00
Bidrag 85 076,00
Räntor 0,00
Övriga intäkter 450,00

SUMMA INTÄKTER 135 655,50

KOSTNADER Länsbladet 6 649,00
Administration 1 553,50
School 21 263,30
Rörberg 47 172,80
Möten, resor 21 555,10
Övrigt 2 325,00

SUMMA KOSTNADER 100 518,70

Årets Resultat 35 136,80

135 655,50

BALANSRÄKNING:

TILLGÅNGAR Kassa 1 000,00
Plusgiro 173 493,82
Räntefond 28 313,03

SUMMA 202 806,85

SKULDER OCH
EGET KAPITAL Eget kapital vid årets början 167 670,05

Årets Resultat 35 136,80

SUMMA 202 806,85



Budget för SMC Gävleborg, verksamhetsåret 2013-2014

INTÄKTER School 5 000,00
Rörberg 40 000,00
Bidrag 85 000,00
Övriga intäkter 1 000,00
Ränta 100,00
Länsbladet 8 000,00

SUMMA INTÄKTER 139 100,00

KOSTNADER School 10 000,00
Rörberg 50 000,00
Länsbladet 7 000,00
Möten, resor 30 000,00
Administration (avgift Plusgirot, frimärken etc) 2 000,00
Övrigt 2 500,00
Årets vinst 37 600,00

SUMMA KOSTNADER 139 100,00



Verksamhetsinriktning för SMC Gävleborg 2013-2014

Under verksamhetsåret 2013-2014 kommer SMC Gävleborg att:

 Vara ett service- och kontaktnät för SMC-anslutna klubbar och enskilda medlemmar.

 Arbeta med medlems- och klubbvärvning.

 Delta på lokala arrangemang i vårt distrikt.

 Genomföra grundkurs för motorcyklister.

 Fortsätta med GK Knix (Broms & Kurvkurs) på gokartbanan i Rörberg.

 Ge ut ett infoblad om våra aktiviteter.

 Fortsätta att utveckla hemsidan för att ge våra medlemmar den senaste informationen om vad
som händer i länet.

 Fortbilda styrelsemedlemmar, instruktörer, aspiranter och resurspersoner i trafiksäkerhet och
SMC-arbete.

 Rekrytera nya instruktörer, aspiranter och resurspersoner till vår verksamhet.

 Verka för ett samarbete med SMC i närliggande distrikt.

 Se till att det blir en rolig och bra mc-säsong för oss alla.

Genom vår satsning på fortbildningar och positiva möten med motorcyklister hoppas vi bidra till en
bra attityd i trafiken och höja trafiksäkerheten i Gävleborg.

//Styrelsen


