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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte  

Mötet öppnasMötet öppnasMötet öppnasMötet öppnas    
 
Mötet öppnades av ordförande Niklas Mårdbrink i samlingslokalen på Harmonigatan 11 E i 
Sundsvall. 
 
NärvarandeNärvarandeNärvarandeNärvarande    
 
Niklas Mårdbrink, Ingela Gardemyr, Janne Zetterlund, Tomas Nilsson, Lars Blomqvist, Erik 
Tjernberg, Mikael Emanuelsson och Erik Westerlund 
 
Val av sekreterare för mötetVal av sekreterare för mötetVal av sekreterare för mötetVal av sekreterare för mötet    
 
Mötet valde Ingela till mötessekreterare, då både ordinarie och vice sekreterare inte var 
närvarande. 
 
Dagordningens godkännandeDagordningens godkännandeDagordningens godkännandeDagordningens godkännande    
 
Dagordningen lästes upp och godkändes. 
 
JustJustJustJustering av föregående mötesprotokollering av föregående mötesprotokollering av föregående mötesprotokollering av föregående mötesprotokoll    
 
Föregående (konstituerande) mötesprotokoll lästes snabbt igenom av ordförande Niklas och då 
ingen hade några invändningar godkändes protokollet. 
 
Skrivelser och rapporterSkrivelser och rapporterSkrivelser och rapporterSkrivelser och rapporter    
 
Niklas och Erik redogjorde för riksårsmötet i Ronneby. Förslaget att ha årsmötet i november 
klubbades igenom, men ett nytt förslag om två(?) årsmötesdatum kom upp (ett gällande 
verksamheten i augusti-september och ett gällande ekonomi i december-mars). Beslut tas nästa 
årsmöte. I övrigt ett intressant möte med många och långa debatter, dock ingen särskilt kritisk 
gällande förslaget på höjda medlemsavgifter, som klubbades på årsmötet. 
 
Riksårsmötet 2007 i SundsvallRiksårsmötet 2007 i SundsvallRiksårsmötet 2007 i SundsvallRiksårsmötet 2007 i Sundsvall    
 
Ansvariga för riksårsmötet 2007 blir Västernorrland och kommer att hållas i november. Erik har 
redan gjort ett digert researcharbete och mycket är redan klart. En mötesordförande är ordnat och 
Lars Persson från Sundsvall är föreslagen och tillfrågad. 
  
Ett av kraven vi har är att allt ska vara till ett rimligt pris och allaallaallaalla i styrelsen uppmanas att hjälpa 
Erik med att ragga sponsorer och inte minst att försöka komma på bra aktiviteter. 
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Några förslag till aktiviteter är: 

- studiebesök på Vin och Sprit med eventuell whiskyprovning 
- Casinobesök 
- IKEAbesök 
- Paintball 
- Crosscart 

 
Maten på Södra Berget kommer att vara med Norrländskt tema. Maria N kommer till Sundsvall den 
26 oktober för möte angående årsmötet. 
 
Fortbildning 2007 på Midlanda motorparkFortbildning 2007 på Midlanda motorparkFortbildning 2007 på Midlanda motorparkFortbildning 2007 på Midlanda motorpark    
 
Lars redogjorde för en budget gällande ansökan om bidrag från vägverket för en länsgemensam 
fortbildning på banan utanför Härnösand. Priset per person är föreslaget till 50 kronor och kommer 
att arrangeras en helg i mitten av maj och i ett (förhoppningsvis) samarbete med NRS och Per 
Berglund. 
 
Trafiksäkerhetsgruppen fortsätter sitt arbete för en länsgemensam fortbildning (avrostning) och 
kommer att kontakta länets instruktörer om upplägget för 2007. Gruppen fick även i uppdrag att 
kolla upp med försäkringsbolagen angående avrostning/körning på bana, då detta inte räknas som 
allmän väg. 
 
Janne föreslog att en arbetsgrupp tillsätts angående föreläsningar på den årliga trafikkonferensen i 
Örnsköldsvik. Janne kommer med förslag till personer som ska ingå i gruppen. 
 
Klubbkonferens i Trehörningssjö 27Klubbkonferens i Trehörningssjö 27Klubbkonferens i Trehörningssjö 27Klubbkonferens i Trehörningssjö 27----29/1029/1029/1029/10 
 
SMC Västerbotten har skickat ut en inbjudan till konferens i den norra regionen för en konferens i 
Trehörningssjö som ska underlätta arbetet över länsgränserna. 
Priset är 820 kr/person (medlem i SMC) och 920 kronor/person (ej SMC-medlem). Inbjudan 
skickas ut till alla klubbar i länet. Inbjudan kommer per e-post till alla i styrelsen. Styrelsen 
beslutade att länet bekostar SMCY’s styrelsemedlemmar som kan/vill delta. 
 
KassarapportKassarapportKassarapportKassarapport    
 
Då Joachim inte var närvarande redovisades ingen kassarapport. 
 
HemsidanHemsidanHemsidanHemsidan    
 
Ingen webbutbildning då Peter inte var närvarande. Niklas meddelade dock att den nya hemsidan 
är implementerad. 
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LänsspaltenLänsspaltenLänsspaltenLänsspalten    
 
Manusstopp den 9 oktober. Ingela skriver om den nya hemsidan, nya styrelsen, SMCY’s årsmöte, 
samt kollar upp om det blir någon MC-mässa i Älvsjö. Om det är bokat i Stockholm kommer en 
chartrad buss att gå ner till mässan i Stockholm från Sundsvall. Eventuellt även från Örnsköldsvik 
om intresse finns. 
 
Nyhetsbrevet ”Blaskan”Nyhetsbrevet ”Blaskan”Nyhetsbrevet ”Blaskan”Nyhetsbrevet ”Blaskan”    
 
Lars visade hur han gjort Blaskan och lämnade över både Microsoft Publisher samt PDF Adobe 
Acrobat till Niklas. Mötet beslutade att alla ska försöka göra något nummer var. Intresset för 
Blaskan är stort. Närmare 300 st prenumererar. Ingela och Niklas fick i uppdrag att skriva nästa 
utgåva av Blaskan. 
 
Övriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågor    
 
Inga övriga frågor togs upp 
 
Nästa möteNästa möteNästa möteNästa möte    
 
Nästa möte sker i Örnsköldsvik efter konferensen i Trehörningssjö. Janne ordnar med lokal och 
tiden blir 13.00 den 29 oktober. Niklas gör ett förslag för mötesdatum inför kommande 
verksamhetsår.  
 
Mötets avslutandeMötets avslutandeMötets avslutandeMötets avslutande    
 
Mötet avslutades av ordföranden Niklas Mårdbrink. 
 
 
JuJuJuJusterassterassterassteras    
    
    
    
    
Niklas MårdbrinkNiklas MårdbrinkNiklas MårdbrinkNiklas Mårdbrink            Ingela GardemyrIngela GardemyrIngela GardemyrIngela Gardemyr    
OrdförandeOrdförandeOrdförandeOrdförande                SekreterareSekreterareSekreterareSekreterare 


