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Protokoll fört vid styrelsemöte med SMC Gävleborg 20190628 i Tönnebro 
 
Närvarande: Mia Olsson, Lennart Lindgren, Christer Lundberg, Anders Andersson, Veli-Matti Huukari, Jesper Overeem, 
Hans Norell, 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 2019-06-04 föredras och läggs till handlingarna.  
 
§4 Ekonomi 
Kassörens rapport: Lennart rapporterade om det ekonomiska läget. Dock har ej ersättningen för instruktörerna blivit 
bokförda. Dessa kommer göras när Knix-kurserna är klara.  
   
§5 Rapporter 
Press & reklam: Mia hade blivit uppringd av Sveriges Radio P4 ang olyckorna som hade inträffad tidigare i sommar. Mia 
hänvisade samtalet till Christer som blev intervjuad. Även Arbetarbladet ringde för en intervju. 
Spalten har skickats in. Hans frågade lite ang Bollnäs MCKs jubileum (träffen fyller 50 år) nästa år.  
 
Länsinformatör: Mattias berättade att introkursen på riksträffen flyttas till ett nytt datum, 15-17/11 på storkurshelgen 
Arlanda. 
Profilkläderna har kommit. Christer tar hem piketröjorna till sig och delar ut till instruktörer. 
 
IT/Webb: Inget att rapportera just nu. Har inte hänt så mycket på varken hemsidan eller Facebook. Önskemål om att 
det skapas ett evenemang inför Hemliga turen har nämnts. Ett evenemang skapas till nästa år. 
 
MCT: Ca 10-15% mindre deltagare på Knixkurserna och de övriga kurserna jämfört med förra året. En hel del olyckor 
har inträffat på Rörberg. sex nedläggningar. Dock inga personskador. Christer har varit på besök till Amsberg i Borlänge 
och insåg att vi har rätt upplägg på våra kurser. Vi har en vikande trend på antalet instruktörer. Christer kommer ringa 
runt för att fråga hur vi kan få tillbaka dem.  
7-8/9 kommer gruskurser att genomföras i Rörberg. 
Nästa år ska grundkursen hållas i Färila.  
En ny storbana håller på att byggas i Eskilstuna.  
Nu på söndag kommer den sista Knix-kursen att genomföras. 
En diskussion om hur vi kan rekrytera instruktörer fördes.  
  
Övriga rapporter: Hemliga turen genomfördes med gott resultat. Ca 192 motorcyklar deltog.  
Nästa års hemliga tur diskuterades. Tänkbara resmål bör redan nu börja funderas på. Önskemål om tips kommer 
läggas ut på Facebook. 
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§6 Verksamhet 
Konferenshelgen i Arlanda 15-17/11 bör alla tänka på om de kan delta vid.  
Diskussion om styrelsens sammansättning diskuterades. Jesper har meddelat att han kommer avgå som 
styrelseledamot vid nästa årsmöte. 
 
§8  Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
§9 Nästa möte 
Nästa möte planeras att genomföras i samband med konferenshelgen i Arlanda 
 
§10 Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
.…………………………………………………… .…………………………………………………… 
Mia Olsson, ordförande Jesper Overeem,  sekreterare 
 


