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 Styrelsemöte  2012-01-15 
 

 
Sveriges MotorCyklister 
SMC Västerbotten.    

 Umeå 
 
 Närvarande:  

 
Tomas Brännström Tomas Larsson 
Leif Olofsson  Urban Karlsson  
Agnetha Pettersson Erik Molin  
Jarkko Enqvist Jonas Sjöström 
Eje Forsmark Patric Eriksson (SMC Riks) 

     
 Mötets öppnande  

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

• Till sekreterare valdes Urban Karlsson och till justerare valdes Erik 
Molin. 

 
§3 Föregående protokoll 

• Inget att erinra om föregående protokoll. Läggs till handlingarna 
 

§4 Ekonomi 
• Styrelsen centralt skall arbeta fram ett förslag hur länstian skall 

administreras. 
• Preliminära uppgifter för länstian ligger fast för innevarande år. 
• Ersättning Moped-Ola över 1000 kr räknas som lön. Kontrolluppgifter 

måste därmed lämnas in 
• Resultatet under kontroll. 

 
 §5 Valberedningen  

• Inget att rapportera. 
• Jonas har ev en person som kan vara intresserad av att arbeta ideellt. 

 
§6 Information från SMC centralt 

• Patric Eriksson från Riksorganisationen var på turne i norrlandsdistrikten 
och berättade om aktuella händelser och verksamhetsfrågor inom 
organisationen. 

• Det är trångtbott i Borlänge och eventuell flytt utreds. Inget är bestämt 
ännu. I övrigt inget nytt. 

• Ordförandemöte den 3/3 på Best Western, Arlandastad. 
• Årsmöte 2012 hålls i Västra Götaland (Göteborg). 
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• Årsmöte 2013 hålls i Uppsala. 
 
 
 §7 Information från MCT 

• Jonas redovisade problemen runt 2011 års KNIX vad gäller osäkerheten 
runt kostnader för boende mm.robert är färdig instruktör men saknar 
ledarskapsutbildning. 

• Richard Öqvist är intresserad av att bli instruktör på grus och bana. 
Behov finns för grusutbildning för Jonas och Richard. 

• Jonas undersöker möjligheter till gruskurser runt Umeå. 
• Eje undersöker gruskurs i Slagnäs i samarbete med SMC Norrbotten. 
• Grusutbildning hålls i Örebro vecka 16. 
• Reseersättning utbetalas från centralt håll för ca 100 mil. Jonas och 

Richard åker och preliminärt även Eje. 
• Hemavan. Planerad aktivitet i Hemavan kolliderar med Adventure Day 

och läggs därför ned. 
• KNIX-samarbete Västerbotten och Västernorrland, gäller Varggropen 

(Ö-vik )och Lycksele. Jarkko kontrollerar massutskick till Västerbottens 
klubbar. 

• TBR ringer och bokar 26-27/5 lö em-sö fm. kontrollerar pris (samma 
som i fjol?) 

• TBR kontrollerar öppna datum när banan i Lycksele inte används. 
• Erik håller i avrostningarna, har pratat med Sören. Erik följer upp. 
• Instruktörsutbildning hålls i Sätra utanför Sundsvall. BESLUT: 

Instruktörerna åker. 
 
 
 

§8 Information om banan i Fällfors 
• Inget händer på banan i år vad gäller utbyggnad. 
• Iron Butt-körning K1600 350 varv, planeras in under sommaren. Iron 

Butt håller i detta gentemot SDC. 
 
  
 §9 Länsinformation 

• Inget att rapportera. 
• Projektmedel. Eventuellt kan man söka medel från Allmänna 

Arvsfonden för ungdomsverksamhet, t.ex. MC-Ola. 
  

§10 Lokala verksamhetsfrågor 
• TBR skickar ut Jonas treårsplan till styrelsen. 
• SMC Norrbotten vill vill ha hjälp med att representera SMC under 

Älvsbyns samträff under 4 dagar. Beslutades att Norrbotten får driva 
detta, inte vi. 

• Benny i Lycksele vill att SMC skall delta i motorveckan i slutet av Juli för 
att representera och informera om SMC. 

• H-DCS har internationell träff 2013, norr om Boden. 
• Första hjälpen och mekutbildning. Blänkare sätts ut på hemsidan för att 

se om intresse finns. 
 
 §11 Arbetsutskottet (AU) 

• Inget att rapportera. 
• Projektmall tas fram som är enkel att hantera. 
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§12 Klubbrunda med information ute hos klubbarna 

• Tomas Larsson tar tag i detta. 
 

§13 Samarbete region Norr 
• Jonas och Ulf har idag samarbete runt KNIX i Lycksele 
• Jonas och Jaska har pratat lite om hur man närmar sig motorcyklister 

utan klubb. 
• Ev. samarbete med Norrbotten runt gruskurs i Slagnäs. 

 
 

§14 Information från medlemsklubbar 
• Jarkko får ingen information från klubbarna, Tomas Larsson tar över 

bevakning av information från de anslutna klubbarna. 
 

§15 Nästa styrelsemöte 
• 1 April hos Birger??? 
• 23 juni kl 14.00 på Jungmansvägen 3, Skelleftehamn. 

 
 

§16 Mötet avslutades 
 
 

 
Ordförande                      Vid Protokollet Jus teras 
 
 
 
Tomas Brännström Urban Karlsson Erik Molin 
Ordförande  Sekreterare 


