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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte  

Mötet öppnas 

Ordförande Niklas öppnade mötet i samlingslokalen på Harmonigatan 11 E, Skönsmon i Sundsvall. Där var 
adventspyntat och fint, dock saknades pepparkakor och lussebullar till kaffet… 

Närvarande & Frånvarande 

Närvarande denna söndagkväll var följande: Mikael Emanuelsson, Pia Sundkvist de Beau, Peter Janulf, Niklas 
Mårdbrink, Erik Westerlund, Henrik Åhström, Joakim Dahg och Ingela Gardemyr. 

Frånvarande var således: Björn Söderlund, Lars Blomqvist, Anders Klasson, Joachim Öhman och Lennart 
Salthammer och Janne Zetterlund. 

Dagordningens godkännande 

Denna lästes upp av ordföranden och följande tillägg gjordes: Punkterna Avrostning och Kurshelg lades till 
före punkten Broms- och kurvtagningskurs. Punkten Julbord lades till före punkten Hemsida. Dagordningen 
godkändes därefter av mötet. 

Justering av föregående protokoll 

Protokollet för det ordinarie styrelsemötet i oktober lästes upp av ordföranden och justerades därefter. 
Protokollet för det ordinarie styrelsemötet i september, som inte var utskrivet på senaste mötet, lästes upp av 
ordföranden och justerades därefter.  

Avrostning 

Allt material, utom västarna, återfinns numera i Bushmens klubbkåk i deltat. Västarna finns just nu hemma 
hos Erik W. men kommer förflyttas till klubbkåken så snart som möjligt. Medlemmarna i Bushmen har lovat 
vakta materialet med sina liv… 

Henrik meddelar att vi ännu inte har fått några pengar utbetalade från riks för innevarande år (2005). Vi har 
äskat 34 120:- för det och redovisningen är inskickad, dessutom har vi äskat för kommande år, vilket dock är 
ett lägre belopp då vi räknar med att inte behöva en instruktör/föreläsare gällande ”tala inför grupp”- 
kunskaper. Alla våra instruktörer har numera de kunskaperna.. 

Kurshelg i februari 2006 

Inbjudan har kommit både till ordföranden och sekreteraren. Blad delades ut och Niklas redogjorde för vilka 
kurser som var aktuella och vilka från styrelsen som ev. skulle kunna vara påtänkta som deltagare. Dels var det 
en introduktionskurs (Blåbärs-kurs) och den är ju bara intressant för nya styrelsemedlemmar, dvs. Ingela och 
Tim. Ingela var intresserad av att åka men Tim kunde vi ej tillfråga då han ej var närvarande. Niklas lovar 
ringa Tim och kontrollera hur han vill ha det. Dels var det ett seminarium ang. framtidens SMC och till detta 
beslutades att skicka endast två personer från länet. Detta då varje kursdeltagare kostar oss 2500:- (oavsett 
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kurs) och vi inte anser att vi i länet får tillbaka tillräckligt mycket. Det är ju trots allt medlemmarnas pengar 
och vi ställde oss frågan vad det ger oss i länet här att x antal personer åker på seminarium. De som åker var 
på det förra seminariet (de hänger samman) och det beslutades att Erik W. och Joachim Ö. ska åka.. 
Seminariet kommer bland annat att behandla frågan om länsorganisationerna ska vara kvar eller om det ska 
ombildas till distrikt i stället. Vi har möjlighet att påverka utvecklingen och vill därför skicka personer med råg 
i ryggen som vågar ställa sig upp och tala om vad de anser är fel och/eller rätt. Totalt ska alltså fyra personer 
åka på kurshelgen (som vi måste betala för). Niklas kommer åka i form av kursledare för introduktionskursen. 
Samåkning kommer ske. 

Broms- och Kurvtagningskurs 

Vi har fått ett förslag från Gävleborgs länsorganisation om att tillsammans med dom arrangera en broms- och 
kurvtagningskurs nästa sommar uppe på Mittsverigebanan strax söder om Härnösand. Inbjudan kom från 
Tina som är Gävleborgs MCT-ansvariga. Henrik Å., Lars B., Erik W. och Niklas M. Åke därför ner till 
Gävleborg för att kunna diskutera och höra hur det var tänkt/upplagt. Långa diskussioner tog vid där vi 
vägde för och emot, det är klart att det är ekonomisk risk att gå in i det här men styrelsen uppdrog till sist åt 
Henrik att gå vidare med detta under förutsättning att följande två punkter uppfylles från riks: 

� Att länens egna instruktörers utbildning på fredagen betalas av riks 

� Att de instruktörer som kommer från riks (Sporthojsprojektet) upp hit och utbildar oss bekostas av 
riks och inte av oss i länen. 

Maxantal deltagare på kursen blir 60 stycken per dag, lördag och söndag, dvs. totalt 120 deltagare. Priset för 
kursen är ännu inte fastställt men klart är dock att smc-medlemskap och genomförd avrostning under 2006 
kommer leda till drastiskt sänkt kursavgift. Banpriset ska kollas upp av Peter J. för att se om det är rimligt. 
Henrik anser att en sådan här kurs måste marknadsföras i hela landet, dessa kostnader har ingen räknat på 
ännu. Men liknande kurser i Stockholmsområdet har snabbt blivit fulltecknade och de har då varit mycket 
dyrare än det beräknade, dock mycket eventuella, priset som vi tänkt oss. Vi får se hur det hela utvecklar sig. 
Klart är dock datum som blir 2-4 juni 2006, öppet för allmänheten kommer det då bara att bli 3/6 och 4/6 då 
fredagen viks åt instruktörsutbildning. 

Skrivelser och rapporter 

Niklas redovisade vad som inkommit till honom, dels var det påminnelse från riks om vilka papper som ska 
vara redovisade till den sista november. Det enda som återstår för oss är uppgifter till kalendern och till MC-
Folket. Niklas lovar ordna det. 

Pia redovisade vad som inkommit, vilket var utgivningslista för MC-Folket 2006. Denna ska Pia kopiera upp 
och dela ut till alla på kommande styrelsemöte. Rabbisbladet från Gotland hade också kommit och det var 
Erik intresserad av… kanske blir det ett till GGN (Gotland Grand National) nästa år??  Reklam från ett hotell 
hade inkommit, de hade speciellt inriktat sig på vissa mc-arrangemang. Inget i övrigt att rapportera. 

Kassarapport 

Joakim talade om att det inte hänt så mycket på kassafronten, dock har han betalat Ö-vik för deras avrostning 
2005. 
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Julbord 

Henrik väckte frågan om det var möjligt att bjuda länets instruktörer på julbord i år. Detta eftersom de inte 
har fått något annat som tack för årets arbetsinsats. Tidigare år har det varit utflykter med mat och annat och i 
år ville Henrik prova ett julbord istället. Ett maxbelopp per deltagare sattes och då krävs det kvitto alt. faktura 
från restaurangen för att utbetalning ska ske. De instruktörer som ej kan gå på bokat datum ersätts ej på annat 
sätt.  

Hemsidan 

Står still sa Joakim, sidan är ännu inte överlämnad till Tim som ska sköta den fortsättningsvis. Joakim D. och 
Tim D. kontaktar varandra via telefon för att fixa till överlämningen. 

Nyhetsbrevet ”Blaskan”  

Lars B. är ej närvarande igen. Niklas frågade Pia om hon ville skriva nästa nummer, svaret blev negativt. 

Länsspalten 

Manusstopp för nästa nummer är 12/12 2005 och det numret kommer utges 16-18/1 2006. 
Pressläggningstiden är alltså ca. en månad. Beslutade att följande två punkter ska med till spalten denna gång: 

� Information om att vi inte heller i år kommer arrangera någon bussresa till MC-mässan ”På två hjul”. 
Detta eftersom den återigen genomförs i Göteborg och det blir för långt att åka, det tar en faslig tid 
ner till västkusten. 

� Information om att man kan åka med ”Hojbåten” (SiljaLine) den 30/4 2006. Ingen bussresa från länet 
dock, det finns transfer till Stockholm ändå. 

Målsättning för allas medverkan i styrelsen för SMC Y? 

Niklas redogjorde för denna punkt och andemeningen var att alla skulle hem och fundera på varför man 
egentligen har sitt uppdrag i länet. Vilken tid och ambition vill man lägga på uppdraget? Det kommer vi att 
redovisa på nästa möte. Alla ska fundera på detta! 

Övriga frågor 

Sekreterarpärm som sväller 

Radikal rensning var ett förslag från Pia då pärmen inte längre är hanterbar. Det är endast för verksamhetsåret 
aktuell info som ska vara i pärmen. Då det blir ett nytt verksamhetsår ska det även bli en ny pärm. De gamla 
årspärmarna ska arkiveras hemma hos den person som är sekreterare för närvarande. Det arkiverade 
materialet ska överlämnas till nästa person när uppdraget överlämnas. 

Nästa möte 

Kommer ev. avhållas lördagen den 14/1 2006. Vi har tänkt samköra mötet med ”Kör för livet” i 
Örnsköldsvik såsom vi gjorde i fjol, med halkkörning, styrelsemöte och spånarmöte. Middag blir det då på 
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kvällen, Ingela ska kolla restaurang och kolla med Janne om vi kan samordna detta med Kör för livet. 
Respektive får vara med och samma vandrarhem som användes i fjol kommer bokas i år också, mer info 
kommer mailas ut senare. Janne får i uppdrag att komma med kostnadsförslag och maila ut kallelse. 

Övriga möten på vårterminen 2006 

Preliminärt är följande datum aktuella före årsmötet 2006: 

� söndag den 12:e mars 2006 

� söndag den 7:e maj 2006 

� söndag den 11:e juni 2006 

Mötets avslutande 

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


