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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte  

Mötet öppnas 

Mötet öppnades av ordförande Niklas Mårdbrink utanför restaurangen vid Höga Kusten bron, 
Kramfors. 

Närvarande 

Niklas Mårdbrink, Joachim Öhman, Mikael Emanuelsson, Joakim Dahg, Peter Janulf, Pia 
Sundkvist de Beau med vidhängande liten ”hang-around” sonen Waldemar Janne Zetterlund och 
Ingela Gardemyr. 

Dagordningens godkännande 

Lästes upp 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 

Pia 

Rabbisbladet, Mas-bladet, Smc-Väst-bladet, kallelse till ordförandemöte och årsmöte. 

Niklas 

Pressmeddelande från riks ang. SMCs nya generalsekreterare Jesper Christensen, allmänt kallad 
”Galne dansken”. 

Motion från SMC Halland gällande ”Länstian”. De vill att de pengar som går tillbaka till 
länsorganisationerna ska öka från nuvarande 10% till 20%. Detta stöder vi helhjärtat! 

Rapport ang. OKQ8-pengarna, vilket är de pengar som genereras då medlemmar med bensinkort 
tankat, fn. 4 öre per liter. Detta har under 2005 genererat 904 kr till länets kassa. 

Motorcykelns dag den 27/5 i Sundsvall, där deltog 425 stycken hojar. Ny startplats för i år var 
Gärde. Ev. kan det bli startplats Timrå Arena nästa år. 

Ingela och Janne 

På nationaldagen i Örnsköldsvik, motorcykelns dag, så deltog 62 stycken hojar. 

Den 2/6 genomfördes Broms- och Kurvtagningskurs på Mittsverigebanan för SMCs 
instruktörer. Ca. 20-talet instruktörer deltog i kursen som enligt Niklas var bra, det som var 
mindre bra gällde den teoretiska delen. Kursen kostade 1150 kr/heldag inkl. mat och fika. 
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Kassarapport 

Joakim D redovisade läget för Avrostningen och vilka pengar som vi fått från riks gällande 
länstian. 

Webbmasterutbildning 12/8 -06 

Senaste anmälningsdatum den 27/6 -06. Då riks ska byta webbutseende kommer alla 
länsorganisationer att få del i den nya siten och därigenom ska alla län ha minst en person som 
kan hantera detta. Peter var intresserad av att åka men Niklas föreslog att Ingela vore lämplig 
eftersom hon skriver till länsspalten. Efter lite diskussion kom vi fram till att Peter ska åka men 
att han sedan har ansvaret för att internutbilda oss andra, däribland Ingela. 

 
Verksamhetsårets avslutning 

Förslag till verksamhetsberättelse lästes upp. Där ska vissa justeringar göras innan den kan anses 
vara klar. Förslag till verksamhetsinriktning lästes också upp och den godkändes som den var. 
Joakim D sade sig ha koll på kassarapporten för året. Peter är kontaktperson gentemot Sir Vivals 
som ansvarar för årsmötet. 

Deltagande på årsmöte för riks 2006 

Enligt stadgarna så är det två personer som ska skickas till årets möte den 2/9 i Ronneby. Niklas 
åker och han tar med sig någon intresserad, man kan själv höra av sig till Niklas ang. detta. 

Hemsidan 

Stängd av Lars Blomqvist, ska bara vara en statisk hemsida med kontaktinfo tills vidare, datum 
med information om årsmötet för länet ska finnas med. 

Länsspalten 

Manusstopp den 17/7, inget nytt från förra mötet som ska in. 

Nyhetsbrevet ”Blaskan” 

Blomman i alperna så tyvärr ligger denna i träda just nu. Ska ha kurs i hur man skapar en Blaska 
samtidigt som kursen för nya webbsiten. 

Övriga frågor 

Lillis visar upp ett papper med 10 olika sätt att döda en förening. Leder till många skratt. 

Nästa möte 

Den 20/8 kl. 17:00 årsmöte för SMCY i Hamnstugan på Alnö. Styrelsen samlas kl. 15:00. 
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Mötets avslutande 

Mötet avslutades av ordföranden Niklas Mårdbrink. 

 
 
 
Justering: 
 
Ordförande    Sekreterare 
 
_____________________________  ____________________________ 
 


