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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte  

Mötet öppnas 

Mötet öppnades av ordförande Niklas Mårdbrink i samlingslokalen i källaren på Harmonigatan, Sundsvall. 

Närvarande 

Niklas ”Mårdis” Mårdbrink, Peter Janulf, Lennart ”Saltis” Salthammer, Mikael ”Lillis” Emanuelsson, Joachim 
Öhman, Ingela Gardemyr, Pia Sundkvist de Beau med sonen Waldemar (liten ”hang-around” på sex veckor), 
Tim Danielsson samt Joakim Dahg. 

Frånvarande:  Janne, som har lite problems med magen, vi hoppas han kryar på sig snart och Lars Blomqvist. 

Dagordningens godkännande 

Skickades runt till samtliga närvarande och godkändes. 

Justering av föregående mötesprotokoll 

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

Skrivelser och rapporter 

Årsmöte riks 2007, här i länet. 

Niklas, Erik W och Erik ”Eken” Tjernström hade varit på ett möte för två veckor sedan på Södra Berget här i 
stan där riksårsmötet ev. kommer hållas 2007. De hade fått förslag på logikostnader. Det finns två- och 
fyrbäddsrum som kommer kosta ca.275 kr/natt inkl. sänglinne och frukost. Det kommer även att finnas några 
rum med plats för fler än fyra, vad de kommer kosta vet vi ännu inte. Det går även att få ett ensamrum mot 
tillägg. Kringaktiviteter för medföljande familjemedlemmar är inte riktigt klart än. Hela förslaget för 
riksårsmötet ska vara klart till nästa vecka för inlämnande till riksstyrelsen att förkasta eller anta. Det mesta 
kring mat och logi kommer skötas av Södra Bergets egen personal vilket underlättar vårt arbete. 

Joachim Ö., inköp av reklamskylt + Manifestation 

Vi hade fått en skrivelse från riks ang. inköp av reklamskylt, typ ”roll-up” för summa 1890:- exkl. moms och 
frakt. Det fanns tydligen två olika storlekar men bara ett pris. Diskuterade detta ett tag men kom fram till att 
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vi inte kommer ha användning för den så ofta att kostnaden är motiverad. Vi ansåg att det är bättre att riks 
köper in en extra för utlåning till länen då det behövs. 

Från SMC Skåne hade Joachim fått ett mail ang. ett upprop. De ville att hela Sveriges motorcyklister skulle 
vara med på en manifestation mot mc-döden den 31/5. Vi diskuterade lite hit och dit, det framkom inte av 
mailet vad de egentligen avsåg med begreppet mc-döden och vi beslutade till slut att inte vara med. 

Kassarapport 

Joakim D. Redovisade vårt ekonomiska läge vilket blir kärvare och kärvare med allt mindre anslag från riks. Vi 
har dock fått avrostningspengar för fjolåret. Jocke hade också betalat fakturan för julbordet för instruktörerna 
i Ö-vik, lite försenat men ändock. Fakturan hade kommit bort på vägen, den skickades senare till sekreteraren 
Pia. 

Avrostningen 2006 

Gick av stapeln den 13/5 på samtliga orter i länet, dvs. Ånge, Sundsvall och Örnsköldsvik. Det var tyvärr 
regnigt och blåsigt överallt i länet så deltagandet blev rekordlågt detta år � se nedan; 
 
Ånge  0 personer (ja, ni läste rätt, zip, zero, nada, INGEN körde) 50:-/pers 
Sundsvall  8 personer     50:-/pers 
Örnsköldsvik  21 personer     0:-/pers 
 
Eftersom VV (Vägverket) lämnat betydligt mindre anslag till SMC riks innevarande år så blev vårt anslag från 
riks till den lokala avrostningsverksamheten ingenting, de gick ut med förslag att vi skulle ta betalt 200:-/pers 
för medlemmar i SMC och 250:-/pers för icke-medlemmar. Detta förslag kom i slutet av mars, alltså ca. sex 
veckor innan planerad aktivitet. Vi tyckte att det var alltför dyrt och alltför snabbt påkommet och beslutade 
att endast ta 50:-/pers. Ö-vikarna vägrade ta betalt, det är ju trots allt en aktivitet som höjer trafiksäkerheten 
och som sådan borde den betalas av riks och inte av medlemmarna. Det är ju trots allt riks som har  höjd 
trafiksäkerhet för motorcyklister i hela landet som en av sina käpphästar.  Ingela sa att Ö-vik hade som förslag 
att vi ska göra någon slags samordnad aktion gentemot riks för att de ska ta större ansvar för Avrostningen. 
När det gäller milersättning för resor så har vi av tradition här i Sundsvall alltid efterskänkt dessa pengar till 
länet men vill man ha ut ersättning så går det bra. Peter ska kolla detta med Henrik Å. 
 
Ånge kommer få problem nästa år då platsen de använder sig av kommer att delas av med ett stort staket. De 
får försöka luska ut någon annan plats där de kan hålla till. 
 
Även andra kurser inom länet diskuterades, bland annat en HPH-kurs (Hjärna-på-hoj) som är en 
insiktshöjande kurs där deltagarna lär sig leta/se faror och undvika dem. Även en gruskörningskurs 
diskuterades. Peter och Saltis pratar ihop sig om dessa kurser och rekar, kanske kan det ev. bli en pilotkurs 
redan i höst. 
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SMC-Y årsmöte 2006 

Peter hade ju fått i uppdrag att kolla med några klubbar om de är intresserade av att ordna årsmötet 2006 och 
resultatet blev följande: 
 
High Coast Riders ingen respons 
Stark Otters  ej intresserad 
Sir Vivals  Jepp, de kör!! 
 
Eftersom Sir Vivals inte har någon egen klubblokal så beslutades det att årsmötet kommer avhållas i 
Hamnstugan på Alnö lördagen den 19/8  kl.17:00. 
Det kommer bara att bli fika i år, alltså ingen middag, och varje kuvert får kosta 40:-. Peter har en 
kontaktperson i Sir Vivals. Styrelsen kommer träffas en timme innan mötet, som vanligt, för att gå igenom det 
sista. Dvs. 16:00 för styrelsemedlemmar!! 
 
Verksamhetsårets avslutning 

Niklas påminner om våra respektive sysslor som ska vara klara till styrelsemötet INNAN årsmötet, dvs. redan 
nu i juni. Detta eftersom många av dokumenten ska hinna undertecknas, kopieras, skickas till revisorer osv. 

Jocke D. Lovar kontakta Erja och kolla när hon blir borta på semester i sommar så att alla dokument 
verkligen hinner dit och tillbaka i tid. 

Hemsidan 

Tim säger att han lagt ner arbetet av privata skäl och vill även kliva av sitt uppdrag inom styrelsen. Han lovar 
dock att avsluta med att skapa en statisk sida med hänvisning till rikssidan. Ett förslag var att varje län får en 
avdelning på rikssidan, de ska ju ändå bygga om den sajten. Niklas tar med sig det förslaget till berörda parter. 
Styrelsen tackar Tim för den tid som varit. 

Länsspalten 

Ingela tycker att det är bra respons nuförtiden från folk ute i länet gällande det som står och ska stå i 
länsspalten. Det som ska med denna gången är en uppmaning att gå på riksårsmötet då det är stadgeändringar 
föreslaget. 

Nyhetsbrevet ”Blaskan” 

Blomman ej här, årsmötet ska ju med i nästa nummer, som inte har kommit ut än trots att MC-Folket gjort 
det. 
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Övriga frågor 

Peter vill att samtliga kollar sina egna uppgifter på insyltadelistan för länet och ändrar om det behövs. 

Niklas kollar med Peter om han tagit kontakt med Conny i Junsele ang. Festivalen där. 

Peter hade inte gjort detta ännu, men lovar att ta tag i detta omgående. 

Nästa möte 

Blir söndagen den 11/6 kl. 16:00 i restaurangen vid Höga Kustenbron, lika långt för alla att åka… 

Mötets avslutande 

Mötet avslutades av ordföranden Niklas Mårdbrink. 

 
 
 
Justering: 
 
Ordförande     Sekreterare 
 
_____________________________   ____________________________ 


