
SMC-ac  Styrelsemöte 5 november 2017 

Närvarande: Malin Nordström, Anders Olsson, Leif Olofsson, Mattias Norlin, Niklas Lindgren, Lars 

Elinge, Tomas Larsson, Rasmus Hansson, Erik Molin, Barbro Malm. 

Mötets öppnande 

Till justerare valdes Anders Olsson 

 Ekonomin   

 Ekonomipapperna görs klara både inför årsmötet 2018 och att skicka över till Camilla för 

hemsides publicering,  

 Drygt 59 000 i kassan, bättre än föregående år. Avstämt 1 okt 2017 

 Förvaltningsberättelsen och redovisning av räkenskapsåret påskrivet under januari. 

Västerbottens årsmöte 2018  Ansia camping kl 13,00  

 Sista dagen för inlämnande av motioner 1 februari 2018. 

 Gemensam middag 

 Söndagen Medlemsmöte: knyta ihop säcken= planeringen av Riksårsmötet  

Riksårsmötet 2018 

 Vi fick se offertern från Ansia Camping. 

 Fredag den 10 nov skall Tomas Larsson åka upp och ha ett möte med Asvariga på Camping / 

hotellet i Lycksele. 

 Stora relax avdelningen ingår i boende paketet 

 Förfrågan skall ske om bussning inom Lycksele 

 Buss och taxi transport från Umeåflygfält, Busstation och järnvägstation. ,kontakt påbörjad 

med buss, kontakt klar med Taxi,  

 

MCT-kurserna under 2018 

 Förfrågan om intresse av LABC   

 Avrostning Skellefteå 12 maj Opus bilprovning 

o 09,00 start funktionärer 

o 10,00start deltagare 

 Lycksele gocart bana har ej haft sitt planeringsmöte än så lediga datum för Knix och 

Gruskursen är ej klara. Om möjligt önskas Knix maj/juni Grus i juni. Båda kurserna är 2 dagars 

kurser. 

 Avrostning Hörnefors, dubbelkolla så det inte kolliderar med North bikes aktiviter 

 Skellefteå drive center och medborgarskolan har startat ett sammarbete. Det kan finnas 

chans nu att drömmen, Midnattssols Knix kan gå i lås. 

 

 Instruktörskurser : Kan vara på gång under våren. 



 

Valberedningen: Många nya söks till 2018  

Avgående är 

 Lars Elinge (kassör), 

 Stefan Andersson (revisor)   

 Barbro Malm (läns informatör, länsredaktör, kontaktperson)  

 JanErik Eriksson 

 

Till Medborgarskolan SMC-ac kontakt person valdes Erik Molin. 

 

Åmsele banan, gammalt flygfält. 

 Malin kollar med ägaren Marin Karlsson om möjlighet att köra avrostning där, Mått på banan 

ets. 

 

SMC s medlemsavgifter är höjs 2018 

 495 kr för enskilt medlemskap 

 445 kr för SMC ansluten klubbs medlem 

 Familj medlemskap 595 kr 

 Ungdomsmedlemskap 225 kr 

Västerbotten har i dag ca 1300 medlemmar 

 

SMC distriktens hemsida.  

 Skall länkas när det börja fungera 

 

Neutral SMC Västerbotten hemsida och FB sida 

 

Umeå 2017-11-10  

 

 

Mötets sekreterare  Justerare  

Barbro Malm   Anders Olsson 


