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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 19 mars 2018 på 

Hälsingegymnasiet i Bollnäs. 
 

Närvarande: Mia Emo Olsson, Christer Lundberg, Susanne Östh, Mattias Lindström. Jesper Overeem, 

Michael Andersson, Anders Andersson 

Kallad men ej närvarande: Bengt-Åke Lönn 

 

 

§1 Mötets öppnande 
 Ordförande förklarar mötet öppnat. 

  

§2 Dagordningens godkännande 
Mötet godkänner dagordningen.  

 
 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från styrelsemötet 2018-02-17 föredras och läggs till handlingarna. Michael Andersson utses som 

press och reklam-ansvarig som bordlades på föregående möte. 

 

 

§4 Ekonomi 
Kassörens rapport: Christer L gav en ekonomisk rapport. Hanteringen av kontanter undersöks och redovisas på 

nästkommande möte. 

 

   

§5 Rapporter 
Press & reklam:  

Ansvarig, Michael Andersson utses. 

DistriXnytt, presstopp 5 april – kulturrally. Emo och Michael producerar innan den 5 april, datum för 

aktiviteter läggs in. Kulturrallyt återuppstår under 2018, Mats Nilsson från Söderhamn ansvarar i 

samråd med Emo. 

Länsinfo: Mattias beställer kläder till de nya styrelsemedlemmarna. 

IT: Anders Andersson utses som ansvarig för IT. 

MCT: Christer informerar.  

- 30/4 börjar Rörberg, 10 gånger på jämna veckor på måndagarna utom sista tillfället som 

anordnas en söndag. Kostnad för dessa är 200 kr för medlemmar och 250 kr för icke 

medlemmar.  

- 27/5 genomförs en tjejknix på morsdag till en kostnad av 200 kr för medlemmar och 300 för icke 

medlemmar.  

- Grundkurs den 13/5 (avrostning) på Rörberg till en kostnad av 200 kr för föranmälda, 300 kr för 

drop-in och 1000 kr för klubbar.  

- 12/5 har resurser och instruktörer en egen grundkurs/avrostning i Rörberg.  
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- Gruskurs, steg 1,l-20/5 på Storviks sportcentrum 300 kr för medlemmar, 400 kr för 

ickemedlemmar. Steg 1-10/6 på samma plats till samma pris. Steg 2-12/8 samma plats till 

samma pris. 

- 7-8/4 genomförs en utbildning för instruktörer i Borlänge. 

- En ny instruktör är rekryterad, Ove Hansson. 

- HLR-utbildning kommer att genomföras under april månad, Stefan Larsson ansvarar. 

- Vi har medverkat på Riskettan på Lövéns körskola. 

 

 

§6 Verksamhet 
Hemliga turen 6/6 kl 13.00. Färdledare från Bollnäs Michael Andersson, från Ljusdal Anders 

Andersson, Mats Nilsson tillfrågas från Söderhamn av Emo, Lars Linderdal tillfrågas från Hudiksvall 

av Christer Lundberg, Stefan Larsson tillfrågas från Gävle av Christer Lundberg, Bengt-Åke tillfrågas 

från Sandviken av Christer Lundberg. Magnus Andreasson tillfrågas om grustur från Sandviken av 

Christer Lundberg. Ett telefonnummer ska ges ut till gruppen som de kan ringa vid behov.  

Gökotta 9/5, Lotta ut två knix-kurser på varje lottnummer samt en del övriga priser.  

 

§7 Övriga frågor 
SMC-årsmöte i april, Michael Andersson kör bil, 4 personer deltar. 

 

§8 Nästa möte 
16 maj kl 17.00 i Bollnäs 

 

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

 

 

 

 

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

Mia Olsson, ordförande Susanne Östh, sekreterare 

 


