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Protokoll fört vid styrelsemöte med SMC Gävleborg 20200114 i Tönnebro 
 
Närvarande: Mia Olsson, Lennart Lindgren, Christer Lundberg, Anders Andersson, Veli-Matti Huukari, Hans Norell och 
Mattias Lindström 
Kallade men ej närvarande: Susanne Östh, Bengt-Åke Lönn 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet 
  
§2 Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes 

 
§3 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från styrelsemötet 2019-11-17 föredrogs och lades till handlingarna.  
 
§4 Ekonomi 
Kassörens rapport: Lennart rapporterade om det ekonomiska läget. Förslag läggs fram till årsmötet att pga 
skattetekniska skäl höja styrelsearvodet.  
   
§5 Rapporter 
Press & reklam: Anders skriver till spalten i mc-folket. 
 
Länsinformatör: Mattias hade inget att rapportera. 
 
IT/Webb: Inget att rapportera just nu. Anders avsade sig arbetet med IT men fortsätter att arbeta med press & reklam. 
 
MCT: Christer pratade om Bautamötet som skall ske i början av mars. Vissa steg har tagits för att utse en efterträdare 
till honom. 
  
Övriga rapporter: Inget övrigt att rapportera. 
 
  
§6 Verksamhet 
Inför hemliga turen 2020 bör vi redan nu att börja fundera på passande resmål i Hälsingland. Några förslag 
diskuterades och kontakter skall tas. Önskemål om tips kommer läggas ut på Facebook. 
Förslag lades fram om att SMC skulle matcha insamlingen till skadefonden med en motsvarande summa. 
Gökottan 2020 arrangeras av SMTT. 
 
§7 Årsmöte 2020 
Diskussion om styrelsens sammansättning diskuterades eftersom vi inom en snar framtid har två vakanta platser att 
tillsätta.  
Christer tog ansvar för att hämta beachflaggor o.dyl från Rörberg och ta med dessa till årsmötet. 
Eventuellt också ordna med en gåva typ Buff e.dyl till årsmötesdeltagarna. 
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§8  Övriga frågor 
Vi pratade om vilka som var intresserade att närvara vid SMC’s riksmöte i Båstad 15-17 maj. Då det är ganska lång 
restid så var intresset svalt. 
 
§9 Nästa möte 
Nästa möte blir konstituerande möte efter årsmötet i Orbaden söndagen den 15 mars. 
 
§10 Mötet avslutas 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
.…………………………………………………… .…………………………………………………… 
Mia Olsson, ordförande Hans Norell, protokollförare 
 


