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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för SMC Västerbotten, 894003-5051 får härmed avge
 årsredovisning för 2020

Allmänt om verksamheten
 Verksamhetsberättelse SMC - Västerbotten 2020

 I april 2020 beslutade en enhetlig styrelse att ställa in all kursverksamhet för allmänheten fram till juli.
 Detta var i samband med den första vågen av covid 19 som slog mot Sverige. Granndistrikten gjorde
 det samma. 
 Den 21 juni, dagen efter midsommarafton så samlades delar av styrelsen samt funktionärer på
 Trollringen go-cartbana i Lycksele för internutbildning i utvalda delar av Knix och grusprogrammet. 10
 stycken totalt delade erfarenheter och tränade under ledning av aspiranterna Mattias, Peter och
 Rasmus. Vi riktar ett tack till Lycksele MK för samarbetet. 

 Grus på ny plats. 
 Helgen 15 till 16 augusti genomförde distriktet gruskurser steg 1 och steg 2 på NCC´s uppläggningsyta
 på Västerslätt i Umeå. Tolv deltagare på steg 1 och nio deltagare på steg 2 övade tillsammans i
 gassande sol. Tack till Umeå kommun och NCC för samarbetet! 

 Strömsund och Stekenjokk.
 24 till 26 juli anordnades en mindre touring till Stekenjokk. Resan i sig var trevlig och vi hoppas på att
 den kan bli återkommande och locka fler deltagare kommande år. 

 Knix på Alvik. 
 Den 22 augusti genomfördes en knixkurs på Alvik go-cartbana. Kursen var fulltecknad med tjugo
 deltagare men ett ihärdigt regnande under morgonen lockade endast femton att närvara. Till lunch
 hade det klarnat upp och alla var nöjda. Dagen genomfördes med inlånad instruktör från SMC
 Västernorrland då stor del av egen personal var på examination. Tack till Umeå AK för samarbetet! 

 Examination av nya instruktörer.
 Helgen 21 till 23 augusti befann sig aspiranterna Mattias, Rasmus och Peter i Västerås för att
 genomföra examinering till grundinstruktör. Samtliga tre klarade helgen med bravur och kan nu titulera
 sig instruktör inom SMC School. Ett välkommet tillskott i skaran av instruktörer. Grattis igen!! 

 Nya ansikten i aspirant och resursgruppen. 
 Säsongen har lockat tre nya personer att hoppa på SMC Västerbottens arbete och vi hälsar dessa
 varmt välkomna i gemenskapen! 

 Corona och det digitala. 
 Styrelsemöten har till stor del hållits fysiska i samarbete med Medborgarskolan fram till att corona
 började blossa upp igen under senhösten. Digitala möten har fungerat ypperligt och styrelsen har
 jobbat mot samma mål. Årets stora ordförandemöte som var planerat att hållas på Arlanda flyttades till
 den digitala plattformen Teams. Ett fungerande alternativ men visst saknar man att träffa alla fysiskt. 
 Nu ser vi fram emot ett ännu bättre 2021. 

 Tack för i år! 
 Niklas Lindgren - Ordförande SMC Västerbotten

 Verksamhetsplanering för säsongen 2021. 

 Avrostningar

 SMC Västerbotten avvaktar besked om huruvida SMC Västernorrland kommer att genomföra den
 stora avrostningen på Mittsverigebanan i Härnösand som förväntas dra deltagare från samtliga
 kringliggande distrikt. Västernorrlands avrostning är planerad till söndagen den 30 maj. 

 Egen avrostning för Västerbottens grupp av instruktörer och resurser planeras till någon av de första
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 helgerna i maj och platsen blir Trollringens Go-cartbana i Lycksele. Ett lyckat koncept vi tar med oss
 från 2020. Datum kommer närmare i samarbete med Lycksele MK. 

 KNIX

 SMC Västerbotten är glada över ett fortsatt samarbete med Umeå AK och kommer med största
 sannolikhet att fortsätta köra Knix på Alvik Go-cartbana i Umeå. I skrivandets stund är inte banans
 lediga tider presenterade och vi ber att få återkomma om kursdatum via våra bokningssidor och
 sociala medier. SMC Västerbotten planerar inledningsvis för två helger med Knix. Den första i maj
 månad och den andra i augusti månad. 

 Grus

 SMC Västerbotten planerar för en helg med gruskurser enligt konceptet steg 1 och 2 där första steget
 går en lördag och andra steget går söndag samma helg. 
 Förutom stegen 1 och 2 planerar vi att genomföra en dag med steg 3. Det sista steget kommer dock
 inte att ligga under samma helg som grunderna 1 och 2. 
 Steg 1 och 2 kommer mest troligt att genomföras på Tavelsjö AIK grusplan i Tavelsjö. Samtidigt tittar vi
 på andra alternativ för att bredda kontaktnätet. Huruvida vi kan fortsätta att samarbeta med Umeå
 kommun och NCC med tillgång till Västerslätts uppläggningsplats är i skrivandets stund okänt både för
 SMC Västerbotten och NCC. 

 Första hjälpen
 Samtliga av SMC Västerbottens instruktörer, aspiranter och resurser kommer under våren att
 genomgå en första hjälpen utbildning i samarbete med Medborgarskolan och Civilförsvarsförbundet.  
 Examineringar
 SMC Västerbotten inväntar datum från riksorganisationen angående när och hur eventuella
 instruktörsexamineringar kommer att ske under 2021. 

 Kursverksamhet utanför Umeå

 Ansvariga hos SMC Västerbotten tittar hela tiden efter platser, anläggningar och kontakter utanför
 Umeå där kursverksamhet kan läggas. Tipsen och idéerna är många men i nuläget har vi inte planerat
 något mer än ovanstående. Styrelsen och instruktörsgruppen i Västerbotten vill påtala att detta
 mestadels är en resursfråga då distriktet är större än det antal instruktörer och aspiranter vi får fram i
 övriga kommuner. 

 Touring

 Då vi insett att touringintresset i Västerbotten är stort så kommer vi likt tidigare år att erbjuda en fin
 planerad runda mot Stekenjokk med välrabatterad övernattning. 
 I nuläget är vi även i planeringsläget för en hemlig tur i samarbete med extern aktör. 

 Styrelsen i SMC Västerbotten hoppas att ni följer oss genom 2021.   

 Styrelsens Sammansättning 2020

 Ledamöter
 ·     Niklas Lindgren - Ordförande 
 ·     Anton Granström - Vice Ordförande
 ·     Maria Sjöström - Sekreterare
 ·     Rasmus Hansson - Informatör/Webmaster
 ·     Peter Forsgren - Vice Sekreterare
 ·     Lars Elinge - Kassör
 .     Mattias Norlin - MCT
 .     Kenneth Lundström

 Suppleanter
 ·     Magnus Adolvsson - Suppleant
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 Valberedning
 -     Roger Borgeryd, sammankallande
 -     Jonas Sjöström

 Revisorer
 ·     Urban Karlsson
 ·     Sören Israelsson
 ·     Tomas Larsson - Revisor Suppleant

 Årsavgifter
 Medlemmar i SMC Västerbotten  1 202 st 

 Årsavgifterna för år 2020 har varit följande:

                                           Enskild           Familj
 Direktanslutna               495 kr / år      595 kr / år
 Klubbanslutna               445 kr / år      545 kr / år
 Riksklubbanslutna        445 kr / år      545 kr / år
 Ungdomsmedlem         225 kr / år

 SMC anslutna klubbar i länet.
 ·     Vännäs MC-klubb, Zeke Cycles, Vännäs
 ·     DMCK Fridas, Dorotea, 45:an träff , facebook.com/dmckfridas
 ·     UMCC  Umeå Motorcykelklubb, Umeå
 ·     MC-klubben Full Rulle, Obbola
 ·     Bodega MC, Umeå
 ·     Storumans MCK, Storuman, (Bomträffen 2019)
 ·     Ichthys MCK, Umeå
 ·     Silver Wings MCC, Nordmaling
 ·     Volvo Lastvagnars interna MC-klubb, Umeå

 Möten
 SMC Västerbotten har haft styrelsemöten vid följande tillfällen:

 Konstituerande: 2020-02-29
 Styrelsemöten:  2020-01-08, 2020-03-15, 2020-04-01, 2020-06-03, 2020-08-26, 2020-10-14 och
 2020-11-12

 Årsmötet
 Årsmötet hölls på Medborgarskolan i Umeå den 29:e februari 2020.

 Årsmötet Riks
 2020 genomfördes Riksårsmötet digitalt.

Verksamheten

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 Företaget har under räkenskapsåret påverkats av coronaviruset på följande sätt:
 * Företaget har under räkenskapsåret tappat betydande andel av sin kursverksamhet
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Flerårsöversikt
 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 106 348 122 470 173 239 230 439
Resultat efter finansiella poster 79 075 6 844 33 301 84 281
Soliditet, % 90 86 86 81
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Nettoomsättning 1 106 348 122 470
106 348 122 470

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 2 -21 112 -100 272
Övriga externa kostnader -2 901 -2 533
Bilersättningar -3 260 -12 821

Rörelseresultat 79 075 6 844

Resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster 79 075 6 844

Resultat före skatt 79 075 6 844

Årets resultat 79 075 6 844
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 95 979 69 712

95 979 69 712

Kassa och bank 145 448 93 616

Summa omsättningstillgångar 241 427 163 328

SUMMA TILLGÅNGAR 241 427 163 328
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

 
Eget kapital vid årets början 162 351 155 507
Länsfonden -22 500 -22 500
Årets resultat 79 075 6 844

218 926 139 851

Summa eget kapital 218 926 139 851

Avsättningar
Avsättningar till Länsfonden 22 500 22 500

22 500 22 500

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 977

1 977

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 241 427 163 328
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd förutom BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna).

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

Materiella anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig
 information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller
 företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar
 Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
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 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

Nettoomsättning per rörelsegren
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Länstian 96 047 97 756
KNIX Alvik 5 050 6 700
KNIX Lycksele 3 500
Gruskurs 5 250 11 600
Övrigt 1 2 916

Summa 106 348 122 472

Not 2   Kostnader

Kostnader per rörelsegren

2020-01-01- 2019-01-01-
2020-12-31 2019-12-31

Storkurshelg, möten riks, utbildning 8 123 52 707
Distriktsmöten 5 180
Riksårsmöte 967 14 970
KNIX Alvik 3 001 5 257
KNIX Lycksele 3 699 4 896
Gruskurs 3 810 3 700
Övrigt 1 512 13 562

21 112 100 272

Not 3  Inventarier
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 9 197
-Avyttringar och utrangeringar -9 197

-
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -9 197
-Avyttringar och utrangeringar 9 197

-

Redovisat värde vid årets slut -

Not 4  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen haft en negativ påverkan på företagets
 verksamhet. På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags
 beteende går det i dagsläget inte att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten.
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Underskrifter

 Umeå 2021-01-20

  

Kenneth Lundström Anton Granström

Rasmus Hansson Niklas Lindgren

Peter Forsgren Mattias Norlin

Lars Elinge Maria Sjöström

Urban Karlsson Sören Israelsson
Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor



Dagordning årsstämma

 Dagordning för digitalt årsmöte .
 Lördagen den 29 februari 2021.
 Mötet startar klockan 10.00.

 1.     Mötets öppnande
 2.     Val av ordförande samt protokollförare för mötet
 3.     Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 4.     Fastställande av röstlängd
 5.     Beslut om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 6.     Godkännande av dagordningen
 7.     Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 8.     Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av över-
 eller underskott i enlighet med balansräkningen
 9.     Föredragning av revisorernas berättelse
 10.     Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
 11.     Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktets medlemmar och klubbar samt
 förslag från styrelsen eller  Riks.
 12.     Fastställande av verksamhetsplan
 13.     Fastställande av budget
 14.     Val av ordförande till styrelsen för ett år
 15.     Val av halva antalet ledamöter till styrelsen enligt § 7.1
 16.     Val av eventuella suppleanter till styrelsen i enlighet med § 7.1 
 17.     Val av två revisorer samt eventuella suppleanter i enlighet med § 11.1 
 18.     Val av minst två ledamöter till valberedningen i enlighet med § 6
 19.     Övriga ärenden. Inga för distriktet bindande beslut kan fattas under denna punkt
 20.     Mötets avslutande
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