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Sveriges MotorCyklister 
c/o Lundberg, Getostvägen 25, 811 38  SANDVIKEN 
E-post: smcgavleborg@gmail.com   Webb: www.svmc.se/gavleborg 

Protokoll fört vid styrelsemöte med SMC Gävleborg 14 januari 2018 i Sandviken. 
 
Närvarande: Mia Emo Olsson, Christer Lundberg, Bengt-Åke Lönn, Michael Andersson, Susanne Östh, 
Chatrine Södergren, Mattias Lindström. 
Övrigt närvarande: Jesper Overeem (ev ny i styrelsen), Tomas Bergström (valberedningen). 
Kallad men ej närvarande: Lars Månsson, Tord Hägglund,  
 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande förklarar mötet öppnat. 
  
§2 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från styrelsemötet 2017-11-19 föredras och läggs till handlingarna. 
 

§ 3 Dagordningens godkännande 
Mötet godkänner dagordningen.  

 
§4 Ekonomi 
 Kassörens rapport: Christer L informerade om att ekonomin är god. Utfallet för 2017 är – 6900kr 
 Bokföringen är reviderad. 

   
§5 Rapporter 

Press & reklam: Chatrine rapporterade att utskick skett efter mötet på Arlanda i November. Nästa  
Manusstopp är den 22/2. Catta undersöker ifall några företag i länet får MC-folket. 
Distriktsinfo: Mattias hade inget att informera. Bengt-Åke har ett lager med funktionströjor. 
IT: Emo har inget att rapportera. 
MCT- Christer informerade att en avslutning/uppstart för Rörberg kommer att ske i Gävle den 20 
januari. En grundkurs planeras i maj på Rörberg.  
 

§6 Årsmöte 
Kommer att genomföras den 17 februari kl 13.00 på Best Western i Hudiksvall. 
Utskick- En inbjudan skickas till klubbar via post, Emo skriver och Bengt-Åke skickar ut. 
Nya stadgar- ska finnas med på dagordningen. 
Styrelsen- valberedningen meddelade att 4 ordinarie (inkl ordförande) 3 suppleanter, 2 revisorer 
samt 2 till valberedningen ska väljas på årsmötet. 
Verksamhetsberättelse/kassaredovisning etc- Bengt-Åke förbereder inför årsmötet. 
Budget 2018- Kassören förbereder och det redovisas på årsmötet. 
 

§7 Övriga frågor 
Ny klubb finns på hemsidan, Black Road Riders Gävle, Emo undersöker ifall det verkligen är en ny  
Klubb.  
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Hemliga turen 6 juni diskuterades, fler förslag på besöksplatser lämnas på mötet den 17/2. 
SMC årsmöte i Lycksele 21-22/4. De styrelseledamöter i Gävleborg som vill delta får göra det. 
Frågan ifall instruktörer kan ges möjlighet arr själv gå en kurs diskuterades . Inget beslut togs men  
ska det vara möjligt ska en ansökan lämnas till styrelsen innan kursen och ett regelverk kring  
deltagande bör finnas innan möjligheten ges. 
   

§8 Nästa möte 
 Konstituerande möte lördag den 17 februari efter årsmötet. 
 
§9 Mötet avslutas 

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


