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Sveriges MotorCyklister 
c/o Lundberg, Getostvägen 25, 811 38  SANDVIKEN 

E-post: smcgavleborg@gmail.com   Webb: www.svmc.se/gavleborg 

SMC Gävleborg  

Protokoll vid styrelsemöte 191117 på Arlanda Konferenscenter 

 

Deltagare; Lennart Lindgren, Mia Emo Olsson, Mattias Lindström, Christer Lundberg, Susanne Östh 

Meddelat förhinder; Anders Andersson, Jesper Overeem, Bengt-Åke Lönn, Matti Hukari, Hans Norell. 

Övriga, Tomas Bergström valberedningen 
 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat 

§2 Dagordningens godkännande 

Dagordningen gicks igenom och godkändes. 

§3 Föregående mötesprotokoll 

Gicks igenom och godkändes efter justering på datumet. 

§4 Ekonomi  

Kassören redovisade ekonomin, den är god och budgeten följs. 

Arvoden till styrelsen utbetalas enligt det regelverk årsmötet fastställde. 

§5 Rapporter 

Press & reklam-inget att informera 

Länsinfo-inget att informera 

IT-inget att informera 

MCT-instruktörerna har träffats och diskuterat året som gått. Ett samarbete mellan Dalarna och Jämtland 
diskuteras. 

Övriga rapporter-inget att informera 
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§6 Verksamhet 

-konferenshelg 15-17/11 utvärdering 

* Det fanns både för och nackdelar med det nya upplägget med kortare pass.  

* MCT, alla övningar ska ha trafikkoppling. 

* Info.kurs, marknadsföring på sociala medier diskuterades. På mässor ska montrar bemannas.  

* Styrelseutveckling, genomgång av de olika rollerna i styrelsen. 

* Kassörskurs, liten grupp med bra erfarenhetsutbyte. 

* Ordföranden, bra med kortare pass. I år har 27 personer dött i mc-olyckor i Sverige, mot förra året 47 
personer. Ett distrikt har haft problem med kränkande särbehandling, de tar fram en policy och skickar 
den till andra distrikt som information. Riksårsmötet kommer att genomföras i Båstad. Distriktens 
information på hemsidorna redogjordes, Gävleborg bedöms ha bra information.  

§7 Årsmöte 2020 

När, var, hur? Årsmötet hålls i Hälsingland i år. 

- Emo tar kontakt med Orbaden och undersöker möjligheten att hålla årsmötet där. Förslag på datum 15 
mars 2020 kl 13.00.  

 

§8 SMC valberedning 

- Thomas redogjorde för kommande valberedningsarbete inför årsmötet, förslag på namn välkomnas. 

§9 Övrigt,  

- Sekreteraren skickar protokoll till samtliga ledamöter, revisorer och valberedning.  

- På 2020 års hemliga tur ska vi ha rekrytering av nya medlemmar, dessa ska då bjudas på fikat 
direkt de skriver in sig. 

§10 Nästa möte 14 januari 2020 kl 18.00. Lennart bokar lokalerna.  
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§11 Mötets avslutning 

        Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 

 

 

 

 

 

 

________________________ _____________________________ 

Susanne Östh                                                          Mia Emo Olsson 

 


