
Dagordning SMC Västerbotten 12/11 2020 18.00  

Teams. 
 

 

 

1. Mötets öppnande. 
Niklas öppnar Teams-mötet. 
Närvarande är Ordförande Niklas Lindgren, MCT Mattias Norlin, Sekreterare Peter 
Forsgren samt Magnus Adolfsson 

2. Val av justeringsman. 
Magnus Adolfsson väljs till justerare. 

3. Godkännande av dagordningen. 
Sekreterare läste upp dagordningen för mötesdeltagarna. 

4. Föregående protokoll. 
Peter läste upp föregående protokoll.  

5. Ekonomi. 
Ingen information då Lars ej deltog. 

6. MCT – Mattias.  
Mattias har pratat med Niklas Lundin från Norrbotten för bokning av ”råd och 
riktlinjer” kurs 2021. 
En från Västernorrland har hört av sig och vill vara med, vi är åtta från Västerbotten 
som inte har gått tidigare. Vi försöker boka en stor lokal om Covid-19 problematiken 
kvarstår. Annars prioriterar vi dom som inte har gått tidigare. 
Mattias föreslår helgen v14, den 10-11/4 2021 
Niklas kollar med Maria om hon har beställt västar, om inte, om hon kan beställa. 
Mattias ska kolla med Uppsala (Rörken) om hur dom har lagt upp deras kvällskurser, 
vi kan få tips på hur vi eventuellt kan genomföra egna kvällskurser. 
Mattias informerar om ett MCT möte som varit, och där diskuterades bl.a. att: 
SMC centralt ska titta på vidareutbildning för Knix instruktörer, vi behöver koppla 
Knix utbildningen till trafik för att upprätthålla certifieringen. 
Aspiranter kan öva på manövergård, färdiga instruktörer kan kanske öva på storbana. 
Vi pratade också om att kunna få betalt via Swish för våra kurser. 
Niklas kollar med Lars om det går att styra Swishbetalning för våra kurser. 

7. Grus – Niklas.  
Ingen information om grus. 

8. Årsmöte 2021. 
Niklas och Mattias skriver ihop verksamhetsberättelsen. 
Mattias kollar med Medborgarskolan i Skellefteå så att bokningen för årsmötet är i 
sin ordning. 

9. Information från ordförande. 
Ordförandemötet den 21/11 på Arlanda är lagt på Teams pga. Covid-19 
Vi siktar på en HLR utbildning i mars, efter årsmötet. 

https://sign.visma.net/sv/document-check/f8635035-abb0-4d75-b9f1-6d2558e0c828

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



10. Övriga frågor. 
Vi kollar på en ny bärbar dator i prisspannet 4-5000:- till sekreteraren. Vi ska även 
titta på en bärbar skrivare med inbyggd scanner för 1500:-. 
Niklas kollar med Lars och Maria om inköp av lämplig utrustning. 
Niklas har pratat med Alvik-Gunnar men han satt i bilen och kunde inte prata, Niklas 
tar ny kontakt med Gunnar senare. 
Nästa möte var bokat till den 12/1-2021, om Covid-19 består flyttar vi mötet till 
Teams istället. 
Niklas mejlar valberedningen om att årsmötet skall ske den 28/2 2021 kl. 13.00 i 
Skellefteå. 
 

11. Mötet avslutas. 
Niklas avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

Ordförande    Sekreterare 

Niklas Lindgren   Peter Forsgren 

 

 

 

 

 

Justerare 

Magnus Adolfsson 
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