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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte  

Mötet öppnas 

Mötet öppnades av ordförande Niklas Mårdbrink.  

Närvarande 

Niklas ”Mårdis” Mårdbrink, Peter Janulf (vid pennan), Lennart ”Saltis” Salthammer, Ingela Gardemyr. Från 
valberedningen fanns även Lars ”Blomman” Blomqvist, Mikael ”Lillis” Emanuelsson samt  Erik ”Ecke” 
Westerlund.  

Dagordningens godkännande 

En punkt lades till på dagordningen, nämligen; Valberedningen hade en övrig fråga. 

Justering av föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll lästes igenom snabbt av ordförande Niklas och då ingen hade något att invända 
justerades protokollet.  

Skrivelser och rapporter 

a.) Ordförandekonferens: Mårdis meddelar att man är på gång med att se över stadgar för att bl a 
moderniseras. Det är på förslag att ändra verksamhetsåret och därmed också årsmötesdatumet, 1 oktober till 
30 september. Sannolikheten att detta går igenom är mycket stor. Anledningen till denna ändring är att man 
hittills har haft brytdatum för verksamhetsåret mitt upp i aktiviteter och personal på bl a kansliet kan ej ha 
semester som vanligt folk. 

Mårdis tog upp 2 problempunkter angående ekonomin: 

1. De enda två ekonomiska stöden vi har är den sk ”Länstian” + Trafiksäkerhetsbidraget. Fler län har 
samma problem. SMC riks är medvetna om detta och ska ”hem” o se över detta. Ex vis så fick SMC 
ca 1.5 miljoner i bidrag från vägverket i fjol, och nu fick vi 390 000 kr!!! Vilket får allvarliga effekter på 
hur vi ska få saker o fungera i verksamheten. 

2. Mårdis kan du fylla i .. det vart mycket diskussioner o jag lyckades inte fånga upp den andra punkten. 
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b.) Ingela: Har varit på SMC-seminarie o meddelar att hon har fått en CD med standardiserat SMC-material, 
dvs enhetligt designade logotypes, dokumentmallar etc. Hon meddelade också att om man genomgår 
fortbildning (Avrostningen) så får man rabatt hos Folksam för sin MC-försäkring. 

c.) Erik W: Var på Seminarie SMC Framtid. Här har man då satt ett mål på att bli 125000 medlemmar inom 5 
år med hjälp av förändringar i verksamheten. Detta eftersom vi nu droppar i medlemsantalet med ca 1000 
pers/månad. 

Kassarapport 

Kassören Joakim D var inte på plats denna gång så detta skjuts upp till nästa möte. 

Trafikkonferens i Örnsköldsvik 

Janne berättar: Janne tog med några broschyrer till mötet. Detta är en konferens av vägverket som är precis 
som vanligt, dvs en konferens angående Fylla, bälte och fart. Alltså inget ”nytt under solen”. Vi irriterar oss på 
uppläget för framför allt MC-delen, där SMC mest verkar vilja sälja in sig som bl a rese arrangör ”SMC-
Travel”. Vi frågar oss varför man inte tar upp t ex det är med ”snabel-lagningen” (den lagning som sker med 
lastbil och en typ av oljegrus som fylls i gropar med hjälpa av en snabel. Denna vältas eller packas knappt fast 
och blir därför i princip friktionslös p g a att oljegruset rullar. Detta är känt som mycket farligt för framförallt 
MC- och även riskabelt för biltrafikanter). Alternativt varför kommer inga frågor till SMC-länen om de har 
något som de vill ta upp på denna konferens. Varför tar man inte upp något om SMC:s utbildningar o ej 
SMC-Travel?  

Vi har fått nys om att vägverkat (Tingvall) menar att, det inte finns inga belägg för att utbildning räddar liv. 
Vilket gör oss  på mötet mycket upprörda. Vi är förstås också medvetna om svårigheten hur sådant här ska 
kunna mätas. Men vi (på mötet) är eniga om att respekt för trafikanter och kunskap om människa och fordon 
är avgörande i de flesta fall, föra att undvika olycka eller skador.  

Det blir troligen inget bra för MC och vi är besvikna på upplägget. 

Riksårsmötet 2007 

Mårdis: Allt verkar peka på att Västernorrland kommer att få detta på sig (dvs vi). Det är fullt möjligt att 
arrangera detta i angränsande län, om omständigheterna kräver det.  Vi måste lämna besked om vi ska vara 
arrangörer senast den 30 april. Då ska plats och datum lämnas.  Mårdis kollar med ordf hos Bushmen Riders 
MC (Eken) för att se hur möjligheterna ser ut att göra detta arrangemang.  

Avrostningen 2006 

Vi får troligtvis inga pengar från SMC riks för att kunna genomföra årets Avrostning. Beslut har tagits: Vi  ska 
ta betalt för den utbildning som vi bedriver. Avrostnings utbildningen kommer att kosta 200 kr per person 



 

SMC Västernorrland Datum: 
2006-03-19 

Sida 3 av 3 

 

SMC Västernorrland c/o Pia de Beau, Medskogsbron 302, 855 90 SUNDSVALL 
Mail: info@smcy.nu Web: www.smcy.nu Postgironr: 94 42 33-6 

som är SMC-medlem och 250 kr för de som ej är SMC-medlem. Kravet från riks är att utbildningen är minst 
5 timmar per person samt att det numer ska ingå bromsning i 90 km/t. 

Henrik Åhström ska upp till Ö-vik för att informera om detta. 

Ekonomisk rapport Avrostning 

Henrik Å informerade om ekonomiskt äskande för Mc-instruktörsutbildning 6-7/5 2006 samt för MC-
fortbildning för deltagare 13/5 2006. SMC Västernorrlands styrelse begär en garanti från SMC Riks alternativt 
från Trafiksäkerhetskommittén över att vi får de pengar vi äskat eller blivit beviljad, om ej ställer vi in Mc-
instruktörsutbildning samt Mc-fortbildning (dvs. avrostning) för året 2006 då vi ej anser oss ha pengar att 
driva detta. Detta beslut är enhälligt i styrelsen. 

Hemsidan 

Detta skjuts till nästa gång då Tim ej är på plats. Mårdis tar kontakt med Tim, så att han uppdaterar webben. 

Länsspalten 

Ingela berättar att det endast har kommit in info från Ö-vik än så länge.  Vad som ska med är: 

1. MC-dagen, sista helgen i maj (27/5) 

2. Vårfallens dag: Totte o Sven är arrangörer. Detta blir på Kristi flygardag. Start kl 10:00 vid Västanå 
(Vattenfall). Anmälan är av typen ”dropp-in”. Fika och tipsrunda erbjuds. 

3. Onsdags-åkningen: Drar igång mitt i maj. 

4. Avrostningen: Är ute på remiss till alla förreningar, p g a det ekonomiska läget. Förslag på upplägg 
finns. Meddelande ut till alla: Upplägget ännu ej klart om hur o när, håll utkik för mer information på 
bl a webben. 

Nyhetsbrevet ”Blaskan” 

Blomman meddelar att vi bör vänta tills vi får mer information. Blomman o Mårdis fixar nästa nummer. 

Övriga frågor 

Blomman (från Valberedningen): Undrar om det är ok att ta med två ev nya blivande styrelserepresentanter. 
Styrelsen har inget emot detta, utan snarare välkomnar förslaget.   
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Mårdis ger all i styrelsen till uppdrag att se över sina engagemang i styrelsen och att sedan meddela 
valberedningen om läget. Detta så att valberedningen hinner med sitt arbete.  

Nästa möte 

Kommer att avhållas som bestämt den 23/4 2006 kl.18: 00. Lokal blir på Harmonigatan, dvs. i huset som 
Niklas M bor. 

Mötets avslutande 

Mötet avslutades av ordföranden Niklas Mårdbrink. 

 
 
 
Justering: 
 
Ordförande     Sekreterare 
 
_____________________________   ____________________________ 


