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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte  

Mötet öppnas 

Mötet öppnas av ordförande Niklas Mårdbrink i lokalen som Mikael ordnat i Sundsvalls Hamn. Mikael hade 
också ordnat med fika – kaffe, te och massor av mums-mums till Janne Zetterlunds stora förtjusning… 

Närvarande & Frånvarande 

Närvarande denna söndagseftermiddag var följande: Mikael Emanuelsson, Pia Sundkvist de Beau, Joakim 
Dahg, Niklas Mårdbrink, Janne Zetterlund, Henrik Åhström och Erik Westerlund. 

Frånvarande var sålunda: Peter Janulf, Lars Blomqvist, Tim Danielsson, Ingela Gardemyr, Anders Klasson, 
Lennart Salthammer och Joachim Öhman. 

Dagordningens godkännande 

En punkt under övriga frågor noterades, därefter godkändes dagordningen. 

Justering av föregående protokoll 

Sekreteraren kunde ej hitta den utskrift av föregående mötes protokoll som hon gjort så justeringen av 
protokollet skjuts fram till nästa möte. 

Bordlagda frågor 

Den första frågan som bordlades sist gällde Blaskan. Nu är tyvärr inte Lars Blomqvist närvarande detta möte 
heller så frågan kan inte heller denna gång avgöras. Skjuts fram till mötet i november. 

Hemsidan, Joakim Dahg vill inte längre ha detta uppdrag och förra mötet lovade Tim Danielsson att han 
skulle titta på sajten och sedan fundera igenom om han kunde tänka sig att överta ansvaret. Tim är inte 
närvarande vid dagens möte då han var tvungen att arbeta men han har, via Pia, meddelat att han kan ta över 
uppdraget. Han vill dock ha kontakt med Joakim för överlämnande av detsamma.  

Skrivelser och rapporter 

Till Pia hade det inkommit en insyltadelista från riks samt protokoll från deras årsmöte. 

Lars Blomqvist hade mailat Pia och påpekade det faktum att alla med förtroendeuppdrag i SMC Y inte har 
tillgång till mail för tex. protokoll och kallelser. Vad ska vi göra åt detta frågar sig Lars. Niklas säger att han 
ska återuppta den ytterst goda vana han hade att skicka ut sms till alla lördagen innan mötet som en extra 
påminnelse. Sedan är det upp till var och en att på eget ansvar kolla upp när och var nästa möte äger rum. 

Riks hade mailat några frågor till oss ang. deras årsmöte, när och var och hur det ska gå av stapeln. På frågan 
om när på året det bör ligga svarar vi att det är bra som det är nu dvs. första helgen i september. På frågan om 
varför vi anser det vara bra svarar vi pga. våraktiviteter som tex. avrostning och sedan kommer semestrarna 
emellan. På frågan om valet av tidpunkt på året för mötet skulle kunna påverka hur många som kommer till 
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årsmötet svarar vi att vi inte tror att det påverkar antalet medlemmar som åker på mötet. På frågan om 
årsmötesdatumet har någon betydelse för vårt län så svarar vi att det har det inte. Däremot påverkar deras 
verksamhetsår oss i länet då vi kan få ut uppgifter innan vi har vårt årsmöte i länet. På frågan om vi har några 
andra synpunkter så svarar vi att vi vill ha bättre och mer varierande kringarrangemang som drar folk till 
årsmötet, dvs. medlemmar som inte ”tvingas” åka på  mötet pga olika förtroendeuppdrag. Många olika förslag 
och idéer framkom. Ett starkt önskemål är att kontrollera lokalernas handikappanpassning noga. Det kan vara 
lite si och så med tillgänglighet och framkomlighet. 

Mat och fikaguiden hade vi fått förfrågan om igen berättade Joakim Dahg. Vi har bara två rabattställen i länet 
och det är Kävstabrons camping samt Pizzeria Pompei på sveavägen i Sundsvall. Det är lite dåligt och vi 
beslutade att försöka få ihop fler rabattställen, alla ska lägga lite energi i den frågan till nästa möte i slutet av 
november. Janne Z. Ska maila ut till alla i styrelsen samt till alla lokalklubbar i länet (adresserna finns på 
hemsidan vår) för att få så många som möjligt med i jakten på rabattställen. 

Medarrangör på Trafikkonferensen i Örnsköldsvik 27-28/4 2006?? 

Janne  har pratat med Lasse Glennfors på riks om detta. Janne tycker att vi i SMC Y ska vara med och ett 
upplägg för detta skulle kunna vara att ha en slags ”förkonferens” som gäller bara mc och som vi kan få 
sköta/styra själva. Man kan även lägga in några viktiga frågor i huvudkonferensen. Janne tyckte att det tex. 
skulle vara intressant att prata med Vägverket om att få ett utdrag ur Strada ang. alla mc-olyckor i länet och 
analysera denna statistik samt föra en diskussion kring resultatet. Jesper Kristenssen på riks kommer ta 
kontakt med Niklas framöver. Janne kontaktar Vägverket för uppgifter ur strada. Huvudarrangörer för 
konferensen är Kör för livet och Örnsköldsviks kommun. Medarrangörer är STR, Vägverket, NTF, 
Rikspolisstyrelsen, Folksam och ev. SMC då. 

Kassarapport 

Joakim Dahg redovisade vilka kostnader vi haft sen sist samt att vi fått pengar från riks för länstian. Men 
väldigt mycket av de pengar vi i länet får in går till kurser/träffar för våra förtroendevalda. Det är nästan 
hälften av våra intäkter som riks  tar tillbaka i form av avgifter för olika arrangemang. Dessutom är ju vissa 
möten obligatoriska att ha förtroendevalda med på, enligt riks, men de ska tydligen ändå bekostas av länet??? 
Samtliga närvarande ansåg att detta rimmade illa. Vi beslutade att skriva ett brev från SMC Y till riks styrelse i 
detta ämne och utsedda brevskrivare blev Janne Z., Joakim D. Samt Henrik Å. 

Ska det kallas kostnadsersättning eller arvode när vi betalar ut till instruktörer/förtroendevalda? Skillnaden blir 
enorm sett ur skattemässig synvinkel. Joakim D. Kollar upp detta noga med Erja, vår revisor och informerar 
sedan Henrik om hur det ska gå till. 

Hemsidan 

Tim ej närvarande. 

Nyhetsbrevet ”Blaskan”  

Lars B. Ej närvarande. 
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Länsspalten 

Björn (nybliven pappa till liten, söt Isak!!!) eller Ingela ej närvarande. 

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. 

MC-dagen i Y-län 

Kunde göras med tex. ett rally, typ Mälaren runt, med ”mellanstationer” såsom tex. Sättnabanan eller Kubbö. 
Vi beslöt att fundera vidare på detta. 

Stormöte för alla lokalklubbar i länet?? 

Det var Jannes förslag, Henrik tror dock att det kan bli mycket svårt att genomföra då många av klubbarna 
själva saknar verksamhet. Inget beslut fattat i frågan. 

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. 

MC-huset?? 

Henrik lanserade sin idé om ett stort hus för alla mc-klubbar i länet, eller egentligen i aktuell stad, kan vara 
vilken som helst. Några inom SMC ordnar en stor lokal i vilken alla klubbar som vill kan få hyra ett utrymme, 
låt säga 10 kvm., och där man kan hålla sina möten och dylikt. Alla klubbmedlemmar får även möjlighet att 
hyra plats för sin/sina mc. Då får man också tillgång till gemensamma praktiska prylar såsom tex. mc-lyft, 
kompressor, tvätt med mera. Frågan väcktes om alla som hyrde plats i huset måste vara SMC-medlemmar och 
det tyckte vi inte, däremot kommer prisbilden att vara mycket fördelaktigare om man är medlem i SMC 
jämfört med om man inte är medlem. Ett syfte med denna idé är att öka medlemsnyttan och därigenom locka 
fler medlemmar till SMC, därför ska priset vara mycket lägre för medlemmar. Men det står ju var och en fritt 
att hyra plats utan att vara medlem. På detta sätt blir det också lättare att leta sponsorer och dylikt, vi blir en 
mer samlad trupp. Tanken från början var att SMC Y skulle dra igång det hela, en idé var också att vi skulle 
kunna ha en halvtidsanställd i form av Mikael Emanuelsson. Det är ett arbete som han med sitt 
funktionshinder skulle kunna klara av och dessutom skulle det bli en billig anställning för oss i och med att 
det  utgår bidrag. Kanske kan det också utökas till en heltidstjänst i framtiden. Vi beslutade att Henrik ska 
arbeta vidare med detta. 
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Nästa möte 

Kommer avhållas söndagen den 27/11  kl. 16:00 (första advent är det då så man får tända ljus och käka 
pepparkakor och lussebullar!!). Lokal Sundsvalls Hamn återigen. Mikael ombesörjer bokningen av lokalen. 

Mötets avslutande 

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


