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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, Mikael ”Lillis” 
Emanuelsson,  Erik ”Ecke” Westerlund, Joacim Öhman samt Henrik Håström 

Frånvarande:  Ingela Gardemyr, Janne, Pia fick problem med logistiken på transport och sedan Tim som inte 
hade ngn bra ursäkt. Blomman fick förhinder och det kom därmed ej heller två besökare på mötet. 

Dagordningens godkännande 

Ja. 

Justering av föregående protokoll 

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

Skrivelser och rapporter 

* Henke: Den 2/6 har Gävleborg SMC hyrt MittSverigebanan för ”Broms och kurvtagnings kurs”. De undrar 
om vi vill vara med och delta för att fortbilda instruktörerna och genom detta hålla dem på god kunskapsnivå. 
Detta skulle kosta SMC-Y 2500:- samt ytterligar 2000 för våra instruktörer (alla instruktörer i SMC-Y). 
Styrelsen får fundera på detta och komma till beslut till nästa möte. Henke har kontakten med Gävle-gänget. 

* Henke: Motorcykelns dag i Sundsvall blir den 27/5. Start på Gärdeplanen (den stora grusplanen). Starttid 
kommer senare, håll utkik. 

SMC-Y styrelsen beslutar att delta med tält på torget. Tältet bemannas med minst två personer (Saltis & 
Joacim Ö mfl) mellan kl 10:00-15:00.  Peter J och Lillis kan ordna med transport av tält mm. OBS! Allt beror 
helt på hur det går med tillståndet för plats på torget. Henke har koll och återkopplar. 
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Kassarapport 

Detta blir uppskjutet till nästa möte eftersom kassören ej är närvarande. 

Trafikkonferens i Örnsköldsvik 

MC-delen blev inställd på detta evenenmang, beroende på för få deltagande. Anledningen är troligen  
beroende på programmets innehåll. 

Rock & Bikerfest i Junsele 22 juli 2006 

En kille som heter Ponny ringde Mårdis och undrade om vi ville deltaga med vårt närvarande vid denna 
tillställning. Tidigare har Junsele kört med den kända Country-festivalen. Men med åren så har besökarantalet 
dalat och man har nu valt att göra något nytt för att få upp intresset igen. Så nu kör man med MC-relaterat 
Storhappening den 22 juli i Junsele. Stuket blir i stil med att man löser in sig då man kommer till Junsele, likt 
Storsjöyran eller liknande. 

Peter J anmäler intresse för detta samt tar kontakt med Ponny och håller styrelsen informerad om vad som 
händer o gäller för detta. 

SMC-Y:s årsmöte 2006 

Dags för kallelse i MC-folket. Mötet blir den 19/8 kl 17:00. Förfrågan går främst ut till High Coast Riders  om 
de vill hålla mötet i år. Även Survivals MC samt Starkotter tillfrågas. Försten som lämnar besked får ta mötet.  
SMC bjuder på Kaffe & Macka till en kostnad på 40kr/kuvert. Sedan är det fria händer för värden till mötet 
att ordna med ev. fest eller annat skoj efter mötet är klart. Peter J tar kontakt med klubbarna o kollar läget. 
Klubbarna måste lämna svar senast 2 maj. 

Riksårsmötet 2007 

Vi har fått in ett bra förslag/offert på att ha arrangemanget på Hotell Södra berget. Kringaktiviteter 
diskuterades en hel del och det bör vara 4-5 till antalet. Vi lejer ut aktiviteterna till andra som ansvarar för det. 
Styrelsen beslutade att gå vidare med att genomföra årsmötet. Styrelsen anser att detta arrangemang fordrar 10 
pers som som håller i olika delar av allting samt en huvudperson som får ha en nyckelroll. Redan nu är Stand 
up Black ”förtingade” som musikband. Hmm, heter de inte Ständ Ut Black??? 

Ytterligare dialog med Eken (Bushmen Riders MC), gör Mårdis för att få klarhet med en del kringaktiviteter. 
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Avrostningen 2006 

Även Ånge kör avrostning i SMC:s regi. Det har kommit in intresseanmälan från Guldvingeklubben att åka till 
Ånge från bl a Sundsvall för att avrosta, detta för det annars blir för kort åktur till avrostningen. Ånge har 
hittills tvekat såsom oss andra med att ta betalt för de som vill köra SMC:s instruktörsledda avrostning. Men 
efter ett ytterligare resonemang så var vi alla eniga om att vi måste göra någonting åt läget då vi inte längre får 
in pengar från SMC-riks för att finansiera denna värdefulla aktivitet. 200kr för SMC-medlemmar och 250kr 
för icke-medlemmar per registreringsskylt.   

Henke meddelar: På grund av ovan nämnda problem med av SMC-riks finansierade utbildning för 
instruktörerna, så uteblir Instruktörsavrostningen i år. Instruktörerna för ordna sin avrostning på annat sätt 
tills vidare. Den officiella Avrostningen blir den 13 maj kl 10:00 – 14:00. På alla orter?? 

Hemsidan 

Tim ej här. Han vill ha ev förändringar eller önskemål om hemsidan mailade till sig. Blomman hade ett med-
skickat förslag till styrelsen om att man nog bör stänga hemsidan. Styrelsen höll med men att man hellre 
uppdaterar den med bara en startsida. Denna ska innehålla kontaktpersoners mail och telefonnummer samt 
klubbarnas länkar  och länk till SMC riks. 

Länsspalten 

• Årsmötes datum och plats ska in, meddela Ingela senast 6 maj. Peter J tar detta. 

• Saltis meddelar Ingela om att Ånge Camping har ordnat med 20% rabatt på allting för SMC-medlemmar 
mot uppvisande av medlemskortet förstås. 

Nyhetsbrevet ”Blaskan” 

Samma som ”Länsspalten” ovan. 

Övriga frågor 

Saltis meddelade att han var sugen på o köra fortbildningen HPH (Hjärna På Hoj) igen. Peter J och Mårdis 
mailar Saltis de dokument och underlag som finns sedan utvärderingen för två år sedan. Till detta initiativ 
ställde styrelsen sig mycket positiv.   

Nästa möte 

Kommer att avhållas som bestämt den 14 maj kl 18:00. Lokal blir på Harmonigatan, dvs. i huset där Niklas M 
bor. 
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Mötets avslutande 

Mötet avslutades av ordföranden Niklas Mårdbrink. 

 
 
 
Justering: 
 
Ordförande     Sekreterare 
 
_____________________________   ____________________________ 


