
Smc-Västerbottens styrelsemöte söndag 3 sep 2017 

Plats : Medborgarskolan    

Helena Lundberg Tackar för sammarbetet under Nolia och bjöd på fika 

För att underlätta att använda medborgarskolans lokaler ges uppdraget till Erik Molin att 

hämta kod till lokalerna. 

Närvarande: Tomas Larsson, Erik Molin, Malin Nordström, Leif Olofsson, Anton Granström, 

Rasmus Hanson. Lars Elinge och Barbro Malm 

1: Tomas öppnar mötet 

2:  till justerare valdes Lars Elinge 

3:  Tomas L och Lars E har besökt Lycksele och Campingen för att träffa 

samarbetspartners inför årsmötet. Både representanter från camping och hotellet som från 

kommunen deltog i mötet. 

Lilly Backlund har tagit uppdraget att på SMC- årsmöte i april 2018 deltaga som 

mötesordförande. 

Som årsmötets lokal bokades hotellets stora sal 396 platser. 

Konferens koordinator byts nu på hotellet, Malin fick den e-postadress och telefon nr som 

gäller framledes  på hotellet. 

Förslag på vad vi kan tänka oss i runtom aktivitet på riksårsmötet diskuterades, beslut efter 

medlemsmötet.  

4: Konferens helg 17-19 nov 2017 

De uppdrag som har möte är: De som åker är 

MCT    Malin 

Ordförande  Tomas  

Informator:  Barbro 

Valberedning;  Mattias 

Webbmaster  Rasmus ?? 

 

 

 



5:   Vindeln Mc- träff  30 september 2017 

Affischen i stort sett klar. 

Boende hotellet, priset skall justeras. 

Middag och band är bokade. 

Fredrik Juul är kontakt person i Vindeln 

6: Ekonomin: Pga av försöket till kapning av vårt konto har det beställts nytt 

betalkort och inloggning.  Föreningen i balans.  Nolia utgifter redovisas nästa möte när allt 

kommit in. 

7:  Vårt beslut att använda myggan som profil för Västerbotten (Norrbotten, 

Västernorrland och Jämtland bestämmer själva) står kvar. Vi lägger ut till medlemmarna att 

det finns för försäljning via nätet på FB och hemsida. Medlemsmötet ger chans till dem som 

vill prova olika storlekar att göra det. 

8:  MCT Planering2018 

Kurser  Grus 

 Knix Lycksele alla 3 stegen 

 L-ABC motorcykel under vintern 

 Kursdag med OPUS bilprovning i Skellefteå  Avrostning/teori/praktik 

 Robin Björkstrand chef opus Skellefteå  

 ”Norrlandskonferens” instruktörer m.fl. Skyddsfonden söks bidrag Datum? 

1 :a november ska kursplanen ligga klar 

9: Valberedningen:  Då Kassören  slutar och även Revisor Stefan Andersson önskar 

kliva av sitt uppdrag söks nu två ersättare till dessa. 

10:  Beslut att beställa Officepaket till styrelsen. 

Inga övriga frågor 

 

Nästa möte 22 Okt 12,00 medborgarskolan. 

 

Mötets Sekreterare Barbro Malm    Justerare Lars Elinge 


