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 Styrelsemöte 2012-10-27 
 

 
Sveriges MotorCyklister 
SMC Västerbotten.    

 Fredrika 
 
 Minnesanteckningar, beslutspunkter vid nästa styrelsemöte. 
 
 Närvarande:  

 
Tomas Brännström Birger Gustafsson 
Leif Olofsson  Gunnar Nilsson  
Tomas Larsson   
 

    
§ 1  Mötets öppnande 
 
§ 2 Inga justerare behövdes 
  
§ 3 Föregående protokoll kan ej fastställas då styrelsen inte är beslutsmässig. 
 
§ 4 Genomgång och fastläggande av föregående möte kan ej fastställas då 
styrelsen inte är beslutsmässig. 
 
§ 5 Ekonomi. Inget att erinra. 
 
§ 6 Valberedningen. Inget att rapportera, tips tas emot av valberedningen. 
 
§ 7 INFO från SMC  centralt :  
Ökad säkerhet på MC har kommit ut. Fler ex till styrelsen kommer att tryckas upp av 
Birger. 20 ex tas fram till styrelsen samt klubbar. 
Kan även laddas hem från SMC’s hemsida. 
 
§ 8 INFO från MCT:   
Jonas önskar kurs i Lycksele 
Västernorrland lägger ner utbildning i  Ö-vik. Skall vi ta över 1st körning om 
Västernorrland styrelse tillåter? 
Styrelsen ställer sig positiv till både Lycksele och Ö-vik. Försäkringsfrågan skall vara 
löst. 
Kontakt tas av Tomas B med Västernorrland styrelse angående eventuell körning i 
Ö-vik. 
 Avrostningar :  Var och när? MCT kontaktar klubbar om intresse och var utbildning 
skall ske 
 SMC Västerbotten i samarbete med NTF och Polisen för att få fram ett bättre årligt 
utbildningsprogram. 
 Gruskurs i Slagnäs:  Planläggs till veckan innan midsommar, exakt tidpunkt 
meddelas senare. 
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§ 9 Information från medlemsklubbar. 
       Information till / från klubbar löses genom kvartalsbrev till / från klubbarna. 
 
§ 10 Resor/ guidade turer 
         Gunnar Nilsson och Barbro Malm specar fram resetips. 
         Budget för detta skall tas fram  (telefon samt resekostnader). 
 
         Resa Lofoten runt planeras. Tomas Larsson kommer med mer info. 
 
§ 11  Arbetsutskottet (Au) 
          NTF-möte samt Konferenshelg med NTF  Delt. Tomas Brännström, inget av 
intresse. 
 
§ 12  Klubbrunda med information ute hos klubbarna:   
          Åsele Mc klubb var inbjuden till styrelsemötet. Ingen kom. 
          Planerar fler styrelsemöten i samarbete med klubbarna om intresse finns. 
 
§ 13  Nästa styrelsemöte:  
Munkvikens Kursgård  2012-12-15   Kl: 13:00 
T. Larsson ansvarig. 
 
§ 14  Övrigt:  Storkurshelg. 4 personer anmälda 
                       Ev. samordning för Hoj-X resan. 
 
§ 15  Avslutning 

 
        

 
Ordförande                        Vid Protokollet   

 

 

 
Tomas Brännström             Gunnar Nilsson                   
 
 
 


