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 Styrelsemöte 2011-11-13 
 

 
Sveriges MotorCyklister 
SMC Västerbotten.    

 Umeå 
 
 Närvarande:  

 
Tomas Brännström Eje Forsmark 
Leif Olofsson  Urban Karlsson  
Agnetha Pettersson Erik Molin  
Gunnar Nilsson  
 

     
 Mötets öppnande 

 
§1   Mötets ordförande Tomas Brännström öppnade mötet och hälsade alla  
       välkommna 
        
§2 Val av justerare. 

• Till justerare valdes Urban Karlsson 
 

§3 Föregående protokoll 
• Inget att erinra om föregående protokoll. Läggs till handlingarna. 

 
§4 Ekonomi 
 

• Urban Karlsson informerade om det ekonomiska läget. 
 
 §5 Valberedningen.  Leif Olofsson  hade inget speciellt att informera om. 
 

§6 Information från SMC centralt.  Tomas B/ Jarkko   Inget  speciellt att 
rapportera om. 

 
 §7 Information från MCT 
                           

• I första hand skall egna instruktörer användas. 
• Information om sommaren 2011, 1st bankörning i Lycksele till ett 

underskott av 2000kr. 
• Instruktörskonferens: Eje och Jonas,om rapportering 
• Ett krav från styrelsen är att reglerna från utbildningsdagar följs. 
• Eje Forsmark får till uppgift att upprätta en lista över distriktets 

instruktörer. 
• Organisation MCT : Vem skall egentligen göra vad ? 
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• Planering sommaren 2012. Utbildning i länet: Knixkurs i Lycksele 26-27 
Maj.  Erik Molin kollar upp med klubbarna angående 
intresse/förutsättning för avrostning. 

                        
§8 Information om banan i Fällfors: Tomas B informerar om läget. 

  
 §9 Länsinformation.  Ingenting speciellt från klubbarna 
 

§10 Arbetsformer för styrelsen samt mötesplan. 
• Årsmöte i augusti dock före riksårsmötet. 
• Styrelsemöte i slutet av september,början av oktober.Planeringsmöte. 
• Styrelsemöte i slutet av november. 
• Styrelsemöte i slutet av mars början av april. 
• Styrelsemöte midsommar inför årsmötet. 
• Vid behov :telefonmöten. 
 

              
 §11 Lokala verksamhetsfrågor. 

• Diskussion om 3-årsplan  flyttad  tills nästa möte 
• Gruskurs,Hemavan           flyttad tills nästa möte 
• Älvsbyn                              flyttad tills nästa möte 
• ”Ta hand om din MC”        Agneta P.  Får till uppgift att undersöka. 
• Projektmedel                     flyttad till nästa möte 
• Första Hjälpen- utbildning  Agneta P. Får till uppgift att undersöka. 

   
 

§12  Arbetsutskottet (AU)      Tomas B.,Urban ,Erik   Informerar om deras 
gångna aktiviteter. 
   

                      §13  Samarbete Region Norr :   Ingenting nytt 
 

§14 Information från medlemsklubbar: 
       Ingenting att rapportera 
 
§15 Nästa styrelsemöte:    2012-01-15      plats:Trådgränd   Tid:meddelas 
senare 
§16 Övrigt:AU tar kontakt med Västernorrland angående reseplaner för Hoj-x 
                  Årshjul : tages fram av Tomas B. och Gunnar Nilsson  
                  Punkt 4,9,14 tas bort, 10 och 16 slås samman 

                          
                     §17 Mötet avslutas 

        
 
 
 
 

 
Ordförande                      Vid Protokollet Justeras 
 
Tomas Brännström             Gunnar Nilsson                  Urban Karlsson 
 
 
 


