
 

 

 

  

 

 

med SMC Gävleborg, 2018-02-17 kl 13.00 

på Best Western Hotell, Hudiksvall 

 
 
 
 
 



 

 

 

Förslag till dagordning vid SMC Gävleborgs årsmöte 2018-02-17 
 

§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Val av ordförande samt protokollförare för mötet 

§ 3 Val av två justerare tillika rösträknare 

§ 4 Fastställande av röstlängd 

§ 5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

§ 6 Godkännande av dagordning 

§ 7 Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse 

§ 8 Föredragning och godkännande av resultat- o balansräkning 

§ 9 Föredragning av revisionsberättelse 

§ 10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 

§ 11 Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av länets medlemmar, samt förslag 
från styrelsen eller riksorganisationen 
a) nya stadgar 

§ 12 Fastställande av budget för året 2018 

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan 

§ 14 Val av styrelseordförande, för en tid av ett år 

§ 15 Val av tre ordinarie ledamöter till styrelsen, för en tid av två år 

§ 16 Val av minst två suppleanter, för en tid av ett år 

§ 17 Val av två revisorer, för en tid av ett år 

§ 18 Val av valberedning bestående av två personer, för en tid av ett år 

§ 19 Övriga frågor 

§ 20 Mötets avslutande 

 

 

 



 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2017 - SMC Gävleborg 

Verksamhetsåret 
Verksamhetsåret omfattar perioden 1/1 – 31/12 2017 
 
Medlemsantalet 
2017-12-31 hade SMC Gävleborg 2 153 medlemmar.  
 

Anslutna klubbar i länet  
Ballbangers MC  Big Bay MC-klubb  
Black Road Riders, Gävle Black Velvet MC, Tallåsen 
Bollnäs Motorcykelklubb Gefle MCK 
Hofors MCK  Hudiksvalls MCK  
Jernviken MC, Sandviken Krusty MC, Gävle 
Kungsbäck MC, Gävle Ljusdals MCK 
Los MCK  Riverside MC, Järvsö 
Sandvikens MCK  Snakes Choppers, Gävle 
Söderhamns MTT The Witches, Gävle 
 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer: 
Ordförande Mia ”Emo” Olsson Ljusdal 
Kassör Christer Lundberg Sandviken 
Sekreterare Bengt-Åke Lönn Kungsgården   
Ledamöter Chatrine Södergren Sandviken 
 Mattias Lindström Gävle 
 Michael Andersson Bollnäs   
Suppleanter Lars Månsson Gävle 
 Susanne Östh Bjuråker 
 Tord Hägglund Gävle 
 
Revisorer Lennart Lindgren Gävle  
 Pär Helin Bollnäs 
  
Valberedning Tomas Bergström Gävle 
 Vakant 
 
 
Sammanträden 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft fyra protokollförda möten på olika platser i länet. Styrelsen har 
också haft ständig kontakt per telefon och e-post. Dessutom har styrelsen tillsammans med instruktörer och 
andra resurspersoner haft ett planeringsmöte inför mc-säsongen, kallat Bautamöte. 
 

 

 



 

 

Kommittéer och ansvarsområden 
Distriktsinformation - ansvarig Mattias Lindström 

SMC Gävleborg deltog på Bilprovningen i Gävle den 6 maj – de hade öppet för mc-besiktning. Vi hade 
broschyrer och informationsmaterial med oss. SMC Gävleborg har också hjälpt till på 2017 års Valborunda 
som anordnas av MCHK-Gävleborg.  
 
Vi jobbar kontinuerligt med att göra oss mera synliga när vi är ute och representerar SMC Gävleborg. Vi har 
bland annat beställt jackor till styrelsen och tröjor till personer aktiva inom School i distriktet. När vi bär dessa 
kläder syns det tydligt att vi är ”SMC-are”. 
Under 2017 beställdes även funktionströjor till alla aktiva instruktörer och funktionärer. 
 
IT - ansvarig Mia ”Emo” Olsson 
Vår webbsida har uppdaterats med nyheter under året. På vår sida finns all info om distriktets aktiviteter. 
Vi har även en Facebooksida där vi snabbt når ut med information och annat till våra medlemmar. 
Facebooksidan har 610 följare. 
 
Vi har fortlöpande uppdaterat hemsida och sociala medier. Hemsidan använder vi oss för att publicera 
protokoll, publicera i kalender samt presentera vår verksamhet. När det gäller snabba nya nyheter så är 
Facebook överläget snabbast. På Facebook har vi nu över 600 följare och satsar på ännu fler under nästa år.  
 
Facebook är det ställe där vi når våra medlemmar snabbast. Medlemmar kan skriva om gemensamma turer, 
ställa frågor etc. Vi i SMC Gävleborg kan snabbt nå ut med ny eller ändrad information om aktiviteter, bjuda in 
till evenemang etc.  
 
Våra medlemsaktiviteter som distriktet arrangerar publicerar vi i SMC-boken. Det gäller Gökottan samt 
Hemliga turen den 6 juni. Värt att notera kan vara att de aktiviteter som arrangeras av klubbarna ansvarar 
respektive klubb själva för att publicera i SMC-boken. Detta är inget vi i distriktet gör. 
 

School - ansvarig Christer Lundberg 

Schoolgruppen har under 2017 utökats med en ny instruktör och vi har 2-3 aspiranter som borde kunna 
examineras under 2018. Tyvärr är det en överhängande majoritet av män i vår instruktörskår.  
 
Fortbildning för instruktörer har skett genom egen träning vid två tillfällen på gokartbanan i Rörberg, första 
gången den 30/4 innan vi drog igång knixkörning och grundutbildning samt den 10/7 mitt i säsongen.  I maj 
examinerades 5 st instruktörer som grusinstruktörer. HLR-utbildning för funktionärer genomfördes i maj i 
Gävle. 
 

GK Knix Rörberg - ansvarig Christer Lundberg 

Knix-kurser har hållits vid elva tillfällen. Vi har som vanligt kört varannan måndagskväll hela sommaren från 1 
maj till 4 september. Under 2017 arrangerades också länets första TjejKnix på Mors Dag den 28 maj. Ett 
mycket uppskattat arrangemang där 11 tjejer deltog. 
 
Hojsäsongen 2017 bjöd på mestadels fint väder och deltagarantalet var relativt högt och säsongens totala 
deltagarantal blev 249 st, varav 95 unika deltagare. Det är en mycket bra siffra och är en toppnotering sedan 
mätningen började år 2012. Även under 2017 har det kommit deltagare från grannlänen vilket är riktigt roligt.  
 
Våra temadagar väcker stort intresse bland andra län och andra län kommer nog följa vårt upplägg framöver. 
I det stora hela har vi haft en bra säsong med både nya och återkommande deltagare vilket visar att vi gör 
någonting bra och som uppskattas av både deltagare samt egna instruktörer och resurser. 
 

 

 



 

 

Grundkurs - ansvarig Michael Andersson 

Grundkursen hölls för femte året på Färila Raceway i Föne, söndag den 20 maj. Vi hade ett 20-tal deltagare 
som deltog. Vädret var perfekt för en kursdag, uppehåll hela dagen. Deltagarna fick öva på broms, balans, 
blick, spårval m.m. Deltagarna verkade nöjda med kursen och även så instruktörer och resurser. En mycket 
bra dag! Under 2018 planeras att eventuellt kunna köra grundkursen i Gävletrakten. 
 

Gruskurs - ansvarig Christer Lundberg 

Intresset för gruskurser är högt i hela Sverige och i maj examinerades ett 40-tal nya instruktörer i 
grusutbildning i Säfsen varav SMC Gävleborg deltog med fem. 
 
På grund av många andra planerade aktiviteter hann vi inte köra nån gruskurs i början av sommaren, men den 
19 augusti kördes en gruskurs för instruktörerna i spöregn på en grusplan i Storvik. Detta var också en kontroll 
av kursupplägget inför gruskursen den 2 september för deltagare. Det kom då åtta förväntansfulla deltagare, 
varav hälften tjejer! Utvecklingskurvan för dessa deltagare var enorm och det kom bara positiv feedback från 
deltagarna. Grusgruppen hoppas kunna arrangera 2-3 kurser under 2018. 
 
Press och reklam ansvarig Chatrine Södergren 
Under året som gått har vi skrivit information om vad som händer i distriktet på MC-folkets distriktssida. Vi 
gav även ut vårt eget DistriXnytt, denna skickades med tidningen Mc-Folket och gick ut till handlare och 
medlemmar i Gävleborg. 
 

MC-träffar och MC-dagar  
Öppet hus på Bilprovningen den 6 maj. Vi var med och delade informationsmaterial och pratade med trevliga 
människor.  
 
På Gökottan den 24 maj kom det över 400 motorcyklar – fantastiskt! 
Bollnäs MCK stod för försäljning av korv och hamburgare, och ordnade tipsrunda. Eftersom Gökottan firade 
30 år i år, så hade SMC Gävleborg köpt reflexband som alla förare fick, samt finfina priser till lotteriet, bl.a 
presentkort från Handelsboden och Lingvalls i Gävle lottades ut tillsammans med presentkort från oss för 
knixkörning på Rörberg. 
 
På Valborundan 25 maj deltog ca 150 motorcyklar. Några från styrelsen hjälpte till med fika och kontroll. 
 
På MC-dagen den 6 juni var det massor av folk. Målet var Gysinge Bruk och det var ca 200 deltagare. Det var 
start från olika platser i distriktet och alla åkte mot ett gemensamt hemligt mål som då var Gysinge detta år. Vi 
fick lite kritik efteråt att några hade fått haveri och var tvungna att stanna, de var besvikna att ingen 
informerade dem var vi skulle. Det kan vara värt att tänka på till nästa år, kanske ha ett kontaktnummer dit 
man kan ringa om man kör vilse eller behöver stanna av andra orsaker.  
 
Kvällsträffar har arrangerats i Bollnäs, Söderhamn och Högbo Bruk i Sandviken.  
Dessutom arrangerades Hälsingeträffen i Bollnäs, Stiilträffen i Hofors och Stenöträffen i Söderhamn.  
 

SMCs årsmöte  
På SMCs årsmöte 2017 i Kosta, deltog Christer Lundberg. 
 

Övriga möten och utbildningar  
På SMCs konferenshelg i Arlanda i 18-19 november 2017 deltog flera ur styrelsen i kurser och 
diskussionsforum. 
Alla instruktörer och resurser har erbjudits kurs i hjärt- och lungräddning, som tidigare nämnts under School. 
 
 



 

 

 
Slutord  
Vi skulle kunna prata i evigheter om det dåliga vädret mc-säsongen 2017. Men vi nöjer oss med att säga att det 
var just… dåligt. Vissa aktiviteter är helt enkelt inte roliga att utföra i hällregn. Vi håller tummarna för att 
sommaren 2018 blir fantastisk! Vi ger såklart inte upp, utan fortsätter med det koncept som vi kört i några år; 
grundkurs, Knix-kurser och gruskurser m.m.  
Med dessa ord så tackar styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
 
Gävleborg i januari 2018 
 
 
Mia Olsson  Christer Lundberg  
 
 
Bengt-Åke Lönn Michael Andersson 
 
 
Lars Månsson  Susanne Östh  
 
 
Chatrine Södergren Mattias Lindström 
 
 
Tord Hägglund    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Verksamhetsplan 
 
• Vår ambition för 2018 är att planeringen av våra kurser och aktiviteter ska gå i land, dvs att vi 

skall ha tillräckligt många funktionärer, att deltagare kommer etc.  
• Vi skall informera och vara behjälpliga för våra medlemmar och klubbar.  
• Informera om vår verksamhet och på detta sätt öka vårt medlemsantal. 
• Ett nummer av DistriXnytt skall produceras 2018. 
• Vår Facebooksida växer och eftersom det är vårt snabbaste sätt att snabbt nå ut till medlemmar, 

så skall vi försöka få fler följare bland våra medlemmar.  
• Vi behöver fler instruktörer, det skall vi fortsätta med, att rekrytera nya, samt såklart att fortbilda 

de fantastiska instruktörer vi redan har.  
• Vi planerar att styrelsen fortbildas, i form av storkurshelg i SMCs regi. 

 
Styrelsen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ekonomisk redogörelse för SMC Gävleborg 2017 

    
Resultaträkning    
    
Intäkter Länsbladet 0,00  
 School 4 800,00  
 Rörberg 50 050,00  
 Bidrag 92 639,00  
 Räntor 5,21  
 Övriga intäkter 0,00  
    
SUMMA INTÄKTER   147 494,21  

    
Kostnader Länsbladet 8 231,00  
 Administration 11 501,50  
 School 26 907,43  
 Rörberg 36 487,70  
 Möten, resor 50 440,60  
 Övrigt 20 879,50  
    
SUMMA KOSTNADER   154 447,73  

    
 Årets Resultat -6 953,52  
       

    
Balansräkning    
    
Tillgångar Kassa 1 000,00  
 Plusgiro 109 675,56  
 Räntefond 194 682,21  
    
KRONOR   305 357,77  

    
Skulder och eget kapital Eget kapital vid årets början 312 311,29  
 Årets resultat -6 953,52  
    
KRONOR   305 357,77  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Budget för SMC Gävleborg, verksamhetsåret 2018    
   

Budget  

   

Intäkter Länsbladet  0  
 School  10 000  
 Rörberg  50 000  
 Bidrag  90 000  
 Räntor  0  
 Övriga intäkter  0  
    
SUMMA INTÄKTER  150 000  
    
    
Kostnader Länsbladet  8 000  
 Administration  7 000  
 School  40 000  
 Rörberg  40 000  
 Möten, resor  50 000  
 Övrigt  10 000  
    
SUMMA KOSTNADER  155 000  
    
Resultat   -5 000  
    

 


