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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 16 maj 2018 på 

Hälsingegymnasiet i Bollnäs. 
 

Närvarande: Mia Emo Olsson, Christer Lundberg, Susanne Östh, Jesper Overeem, Michael Andersson, 

Anders Andersson 

Kallad men ej närvarande: Bengt-Åke Lönn, Mattias Lindström 

 

 

§1 Mötets öppnande 
 Ordförande förklarar mötet öppnat. 

  

§2 Dagordningens godkännande 
Mötet godkänner dagordningen.  

 
 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från styrelsemötet 2018-03-19 föredras och läggs till handlingarna.  

 

 

§4 Ekonomi 
Kassörens rapport: Michael Andersson gav en ekonomisk rapport. Ekonomin är god, allt är klart med den nya 

kassören hos banken. Utgifter har förekommit för kurs i Borlänge, HLR-utbildning i Gävle, knix på Rörberg, 

distriktsårsmötet och grundkurs.  

 

   

§5 Rapporter 
Press & reklam: Michael hade inget att informera 

Länsinfo: Jesper informerade att nästa presstopp är 5/6. Broschyrer är beställda. 

IT: Nytt datasystem kommer att införas 

MCT:   

- aktuell instruktörs/funktionärslista. 19 stycken instruktörer/aspiranter finns idag (14+5) 

- rekrytering av instruktörer, nya behöver rekryteras kontinuerligt.  

- säsongen har rullat igång, instruktörskörning på Rörberg, 2 körningar på Rörberg har genomförts, 

grundkursen har genomförts med 28 deltagare. Första gruskursen genomförs på söndag den 20 

maj med hittills 6 anmälda. 

 övriga rapporter 

- ordförandemöte samt årsmöte 21/4, stadgarna ska skickas in till kansliet. Konferenshelgen 

kommer att genomföras den 17-18 november. Ansvarsförsäkring finns tecknat för distriktet. 

GDPR-information kommer senare. I distriktsspalten ska det stå kommande aktiviteter, inte 

historiska. Medelålder för A- kort i Sverige är för kvinnor 38 år för män 35 år. Nästa år kommer 

årsmötet hållas i Tällberg.  
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§6 Verksamhet 
- Hemliga turen 6/6. Vid händelser under resan kan Susanne kontaktas för vägbeskrivning. 

- Styrelsearbetet, hur vill vi ha det? Besluten tas i styrelsen där det är viktigt att 

styrelseledamöterna är delaktiga.  

- Christer informerade att han deltagit på riskettan hos Lövéns körskola vilket varit uppskattat. 

 

§7 inköp  
- Hjärtstartare, beslut tas att startare inte köps in eftersom det blir svårhanterligt med var den 

ska förvaras för att göra någon nytta. 
- Buffar, gemensamt inköp med SMC Norrbotten under förutsättning att det blir tillräckligt 

många. 500 buffar beställs för att använda vid olika aktiviteter. 
 

 
§8  övriga frågor 

- Instruktörsexaminering, SMC får använda Rörbergs flygfält till aktiviteten 24-26/8. 
- Frågan om möjlighet finns för att premiera instruktörerna, tas vid senare möte 
- En diskussion fördes ifall vi i fortsättningen ska delta på gökottan. Frågan tas vid senare möte 

 

§9 Nästa möte 
26 augusti kl 11.00 på Hälsingegymnasiet i Bollnäs. 

 

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

 

 

 

 

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

Mia Olsson, ordförande Susanne Östh, sekreterare 

 


