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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte  

Mötet öppnas 

Mötet öppnas av ordförande Niklas Mårdbrink i Pias kök i Medskogsbron. Vi startade med en 
presentationsrunda eftersom vår nye suppleant Tim Danielsson var med, vilket var mycket trevligt. Speciellt 
Mikael Emanuelssons presentation var synnerligen djupgående, bestod mest av fyra ord: …jaa, du känner 
mig… Det gjorde Tim tydligen… 

Närvarande & Frånvarande 

Närvarande denna söndageftermiddag var följande: Lennart Salthammer, Björn Söderlund (pappa vilken dag 
som helst nu!!!), Mikael Emanuelsson, Pia Sundkvist de Beau, Joachim Öhman, Niklas Mårdbrink, Janne 
Zetterlund, Tim Danielsson och Erik Westerlund. 

Frånvarande var således: Peter Janulf, Lars Blomqvist, Ingela Gardemyr, Anders Klasson, Joakim Dahg och 
Henrik Åhström. 

Dagordningens godkännande 

Denna lästes upp av ordföranden och godkändes därefter. 

Justering av föregående protokoll 

Protokollet för det ordinarie styrelsemötet i juni lästes upp av ordföranden och justerades därefter. 
Protokollet för det konstituerande mötet i augusti justerades av vice ordförande Joachim Öhman, vilken 
under detta möte agerade ordförande. Årsmötesprotokollet har inte, trots letande, hittat sin väg åter till 
sekreteraren. Jakten går vidare. 

Skrivelser och rapporter 

Började med årsmöteshandlingarna för riks årsmöte som har varit, alla i styrelsen hade fått sådana utsända till 
sig. 

Joachim hade fått mail om att vi i vårt län har ett nytt rabattställe, nämligen www.flickan.com, där man kan 
få 10% rabatt på motivlackeringar, mot uppvisande av sitt medlemskort i SMC naturligtvis. Denna 
information ska in i MC-Folket om det finns utrymme för det, samt i SMC-Kalendern och lokalt på vår 
hemsida www.smcy.nu. 

Joachim hade fått ytterligare ett mail, detta var ett erbjudande om att köpa en tavla i A3-format från SMC 
RoadRacing fabriken. Den skulle kosta 1000:- (+ frakt och postförskott). Styrelsen valde att tacka nej till 
erbjudandet. 

Ytterligare ett erbjudande hadenkommit, detta gällde att köpa Hojkartor, 20 st á 100:-. Erbjudandet kom från 
SMC Stockholm. Styrelsen valde att tacka nej. 
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Niklas rapporterade från årsmötet riks, som gick av stapeln förra helgen dvs. 2-4 september, på Uppsala Slott. 
Det som vållat mest rabalder och diskussioner där var att riks beslutat att höja medlemsavgifterna för 
kommande år utan att först informera (avisera detta) om detta ut till länen. Enskild medlem höjs från 200:- till 
250:-, klubbansluten från 170:- till 200:-, familj från 350:- till 400:- och ungdomsmedlemsskapet höjdes inte 
alls. Vi diskuterade flera enskilda motioner som var ställda till årsmötet riks och Niklas informerade om 
diverse kuriosa från mötet. En person ska tydligen anställas på kansliet som bara skall arbeta med att stötta 
länen i deras arbete. Ev. kommer det i framtiden att startas lokala kanslier, föreslagna platser är i dag 
Stockholm, Göteborg och Sundsvall. 

Kassarapport 

Kunde ej genomföras då kassören ej var närvarande. 

Hemsidan 

Kunde ej genomföras då kassören ej var närvarande. Det som dock diskuterades var frågan om vem som ska 
vara hemsidesansvarig/webbmaster. Denna fråga togs upp redan på det konstituerande mötet den 20/8 men 
bordlades vid detta tillfälle. Ev. kan Tim ta på sig uppdraget men ville först titta på hemsidan och prata med 
Joakim om hur mycket arbete det kan vara fråga om. Beslut ska fattas på nästa möte ang. detta. 

Nyhetsbrevet ”Blaskan”  

Lars och Pia är inte helt överens om vem som ska göra vad när det gäller detta ansvarsområde. Pia anser att 
hon blivit tillfrågad om att ”hjälpa till” och tycker således att hon och Lars skall turas om att tillverka denna 
eminenta enbladslektyr. Lars har en annan uppfattning och tycker att han avsagt sig arbetet med Blaskan. 
Tyvärr kunde ingen lösning skönjas då Lars inte var närvarande. Bordläggs till nästa möte. 

Nya styrelsen ska dock presenteras i nästa nummer och det ska in information om att kontaktperson för 
Härnösandsklubbarna är bytt. 

Länsspalten 

Vi vill hälsa Tim och Ingela välkomna till styrelsen. Vi ska också informera om att kontaktpersonerna för 
några av lokalklubbarna  har ändrats, detta eftersom Tim bor i Härnösand och därför är lämpligare som 
kontaktperson för dessa klubbar än Henrik Å. Ingela har lovat att hjälpa Björn med skrivandet till länsspalten. 

Övriga frågor 

Möte med Vägverket i Härnösand på nytt?? 

Janne kom med detta förslag och ville även att vi vid ett sådant ev. möte även får information om mc-
olycksstatistik ur deras datasystem Strada. Mötet skulle kunna ligga i november eller december. Informationen 
om olycksstatistiken skulle vi kunna använda/redovisa i tex. Blaskan. 

Möteslokal för SMC Y?? 

Förslag från Janne, dels för att få in fler personer i möteslokalen (kan vara svårt i enskilda personers bostäder) 
och dels för att ha en ”fast” punkt där vi alltid möts. Dessutom kan vi, åtminstone teoretiskt, bli många om 
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alla i styrelsen är med och dessutom adjungerande medlemmar från lokalklubbarna. Tim ska kolla hur det är i 
Härnösand, Mikael kollar på Sundsvalls Hamn och Pia kolla på Sundsvalls Kommun. 

Årsmötet här i länet!! 

Vilket höll på att bli en smärre katastrof men som styrdes upp i sista stund. Det var väldigt struligt veckan 
innan mötet. Niklas vill försöka reda ut vad som gick snett och varför det hände. Detta för att det inte ska 
behöva upprepas. Vi kom fram till att det dels berodde på inkompetens och dels brist på erfarenhet hos de 
styrelsemedlemmar som fanns närvarande för att ordna mötet. De som varit med flera år tidigare fanns tyvärr 
inte med under förberedelserna. Pia ska kolla med Erja om hon vill vara med på mail-listan, då skulle hon dels 
ha årets protokoll i ordning och dels tidigt få information om när och var årets årsmöte kommer hållas. 
Stadgarna kollades och enligt dessa  så ska inte verksamhetsberättelsen inte behöva vara med i 
årsmöteshandlingarna. Handlingarna ska till revisorerna minst 3 veckor innan årsmötet och ska tillbaka till 
styrelsen 1 vecka innan.  

Pia föreslog att det borde finnas en person utsedd som har totalansvaret för att årsmötet genomförs såsom 
det ska genomföras. I totalansvaret ingår även papperen, årsmötesluntan, att dessa är klara i tid. Den 
årsmötesansvarige utses av styrelsen varje år i god tid inför inför årsmötet. Denna person ska även ha ansvar 
för att vara vid aktuell möteslokal i tid för att öppna och göra i ordning lokalen. Styrelsemötet innan årsmötet 
kan hållas i separat rum så att inte obehöriga stör mötet.  

Den eviga frågan om hur vi ska locka fler medlemmar till årsmötet avhandlades. Bland annat föreslogs olika 
priser, attraktiva sådana, som tex. årets motorcyklist i länet eller dylikt. En orsak till att det var få på mötet kan 
även ha varit att det var dåligt skyltat från E4. Det var fint väder och väldigt mycket motorcyklister ute men 
väldigt få mötesdeltagare. Kanske skulle vi ha kunnat locka in några av alla dessa som for förbi på E4:an. 

Trafiksäkerhetskonferensen i Ö-vik 

SMC riks har frågat om de får närvara vid konferensen och i så fall bör ju även länet finnas representerat där. 
Den 23/9 kommer de ha möte ang. konferensen berättade Janne och han kommer att bevaka detta och skicka 
ut information till alla senare. 

Erik utan mailadress 

Vill plockas bort från sändlistan. 

Hjärna på Hoj-projektet, vad hände?? 

Lennart frågade om detta och Niklas informerade. Det är projektet som försvunnit, trots att det av deltagarna 
upplevdes som mycket bra. Kanske har det drunknat i sporthojsprojektet. Vem vet. 

Avrostningsinstruktörer och klubbar inbjuds för diskussion?? 

Denna fråga bordläggs till nästa möte då Henrik förhoppningsvis finns närvarande. 
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Sporthojsinstruktör saknas i länet 

Men det blir förmodligen inte så så länge till. Tim annonserade att han gärna går den kursen i riks regi. Niklas 
skall kolla med kansliet om när det ev. kan bli aktuellt och vilka villkor som gäller. Tim informerade även lite 
om MittSverigeBanan och hur man kan gå tillväga om man vill boka densamma. Kolla deras egen hemsida på 
adress: http://www.motorpark.se/. Där finns alla bokningar listade, det finns priser och all annan 
information man behöver. Kanske blir det mer bankörning i framtiden för er som är intresserade. 

Nästa möte 

Kommer avhållas söndagen den 9/10 kl. 16:00. Lokal är ännu inte bestämd utan Mikael kollar om vi ev. kan 
hålla till i Sundsvalls Hamns lokaler. Mer om detta kommer i kallelsen till mötet. 

Mötets avslutande 

Mötet avslutas av ordförande Niklas Mårdbrink. 
 
 
 
Justering: 
 
Ordförande     Sekreterare 
 
_____________________________   ____________________________ 
 
 
 


