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 Styrelsemöte 2015-06-27 

 
Sveriges MotorCyklister 

SMC Västerbotten.    

 Skelleftehamn 
 
 Närvarande:  

Erik Molin  Tomas Brännström  
Urban Karlsson Leif Olofsson 
Tomas Larsson  
Gunnar Nilsson  

     
    
 Mötets öppnande 

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

- Till justerare valdes Gunnar Nilsson 
 
§3 Föregående protokoll 

 Inget att erinra om föregående protokoll 
 
§4 Valberedning 

 Arbete pågår för att fylla på styrelsen med nya personer, 
intresserade finns. 

 
§5 Ekonomi 

 Urban Karlsson gick igenom ekonomin, preliminärt resultat ca 
minus 3400 kr. 

 Alla reseräkningar från grus-kurs och avrostningar har inte 
inkommit. 

 Urban efterlyser alla räkningar som tillhör detta bokföringsår. 

 Urban efterlyser inventarielistan, Tomas B mailar den snarast. 

 KNIX-utbildningen i Lycksele gick back med -10.011 kr. 

 Sammanställningen för GRUS-utbildningen är inte klar då alla 
underlag inte kommit in. 

 
 §6 Nolia 

 Bemanningslista klar, skickas till Barbro. 

 Beställningsbehovet gicks igenom, lista skickas till Barbro. 

 TB frågar Petra om montermaterial, lotter mm. 
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 TB frågar Petra om rabatt på medlemsavgift under Nolia-veckan. 
 

§7 Årsmöte 

 Hålls 15/8 Ansia Camping. Samling styrelsen 12.00 

 Genomgång av verksamhetsberättelse ovh verksamhetsinriktning 
till årsmötet. Korrigerat texten. 

 Mat, konferenslokal och boende bokat. 
 

§8 Information från SMC centralt 

  Inget att rapportera. 
 
 §9 Information från MCT 

 Årets utbildningar gicks igenom  under ekonomi. 

 Tomas Larsson informerade om UMCC’s körning i Finland. 

 TL och TB tar fram en skrivelse till Riks angående hanteringen av 
utbildningar. 

 Rutiner för anmälningar och avblåsning av grundkurser skall tas 
fram innan säsongen 2016. 

 
 §10 Länsinformation 

 Inget att rapportera. 
 
 §11 Lokala verksamhetsfrågor 

 Inget att rapportera 
  
 §12 Arbetsutskottet (AU) 

 Inget att rapportera 
 
 §13 Övriga frågor 

 North Bike önskar att ha en bandag på Mittsverigebanan typ 
KNIX-körning i samarbete med SMC. Styrelsen beslutade att ta 
detta vidare till SMC Västernorrland och ställer upp med behörig 
personal vid behov. 

 
§13 Nästa möte 

 Lycksele 15/8 kl 12.45 på Ansia Camping. 
 
 §13 Mötet avslutades. 
 

Ordförande  Vid Protokollet 
 
 
Tomas Brännström  Tomas Larsson 
Ordförande   Sekreterare 
 
Justeras    
 
 
Gunnar Nilsson 


