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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte  

1. Mötet öppnas kl 14:00 
 
2. Närvarande: Denna gång blev vi inbjudna till ”Kör för Livet” i härliga Ö-vik och på plats blev 

Erik ”Ecke” Westerlund, Niklas ”Mårdis” Mårdbrink, Joakim Öhman, Mikael ”Lillis” 
Emanuelsson, Janne Zetterlund och Peter Janulf 

 
3. Peter Janulf valdes till mötets sekreterare 

 
4. Dagordningen synades och godkändes 

 
5. Niklas Mårdbrink läste upp protokollet från föregående möte. Då ingen hade något att 

anmärka anses protokollet som justerat 
 

6. Skrivelser och Rapporter 
Vi har fått mail från riks, där det framgår att man har ett tillfälligt likviditetsproblem som brukligt 
är så här i slutet av året, innan medlemsavgifterna för nästa år kommer in. Man lånar därför som 
tidigare år ur den sk läns-tians räntefond. Detta återbetalas 1 februari 2007 i o med att 
medlemsavgifterna kommer in. 
 
Det har kommit in kursinbjudan, till Scandic Star i Sollentuna för den 9-11 november: Kurser, 
möten och seminarier körs samma helg på samma ställe. Bland annat kommer det att vara 
möten om hur man ska itu med att få medlemsantalet att stiga. Målet är 125 000 medlemmar 
för att ytterligare stärka den kraft som behövs föra att hantera bl a politikerna. Det kommer att 
ordnas introduktionskurs för nykomlingarna som klivit in i någon funktion i SMC, såväl som på 
lokal nivå såsom på högre nivåer. Kallelse kommer för inbjudan. 
 
Joakim Öhman tog på sig ansvaret att lämna in uppgifter till Riks på ställen som lämnar SMC-
rabatt. Peter Janulf ordnar med ”Tips-låda” på webben så att vem som helst i länet kan skicka in 
tips på ställen som vill lämna SMC-rabatt. 
 
7. Kassarapport 
Kassören undrar om det är dags att stänga av bankkontot, då det ej längre används. Beslut togs 
att säga upp det. Peter Janulf berättade att anledningen till att vi en gång ordnade med 
bankkonto var för att få tillgång till Internet-bank och därigenom minska kostnaderna. Nu har 
alltså kostnaderna på Plusgirot minskat så att det t o m är billigare och att det numer kan 
användas på motsvarande sätt såsom Internet-bank. 
 
Kostnader för länets årsmöte 2006 på Reataurang Hamnstugan är nu betalda. 
 
Det har kommit in lite bidrag för utläggen för funktionärsutbildningarna våren 2006 (Bl a 
Avrostningen) 
 
I övrigt ser ekonomin bra ut. 
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7. Riksårsmötet 2007 i Sundsvall 
Det blir möte den 30 november med Maria Nordqvist (SMC-Riks), Urika Wemann 
(HotellSödraberget) & Mårdis på Hotell Södra berget. 
 
Peter Janulf fixar frågeenkät om ”Kommer du på SMC Riksårsmötet 2007 i Sundsvall?” 
Mötet beslutade att det en årsmötesgrupp måste skapas och dessutom att den ska bestå av 
Niklas ”Mårdis” Mårdbrink, Peter Janulf & Erik ”Eken” Westerlund. Gruppens första uppgift blir att 
skapa ett Riksårsmötes-forum, där man börjar strukturera och lägga upp en planering. 
 
8. Fortbildning 2007 på Midlanda Motorpark:  
Peter Janulf redovisade en bidragsansökan som lämnats in till vägverket för att få hjälp med de 
viktiga fortbildningarna som hjälper folka att ”hålla sig på hjulen”, och för att kunna husera på ett 
riktigt genomtänkt säkert ställe, nämligen Midlanda Motorpark. Datumet är klart för Avrostningen 
och det blir den 12:e maj 2007 i samverkan med NRS (Norra Roadracing Sällskapet). 
 
Vi har fått tips om att man numer bygger om samtliga banor (Roadracing-, Motocross-, 
Rallybanor) i Norge för att även kunna användas för trafikövningsplatser. Här ser vi något som 
även vi vill att vägverket ska prova. Mer om det längre fram. 
 
Test o övningar av kortege-körning är påtänkt. 
 
9. Buss till MC-mässan 28 januari 2007 
Inga förfrågningar har kommit in ifrån länets medlemmar om detta, men SMC Västernorrland 
kollabuss kommer ändå att ordna bussresa t/r Sundsvall – Stockholm till självkostnadspris. 
Mårdis kollar upp lämpligt bussbolag. I Ö-vik ordnar var o en resan själva och det blir med tåg. 
Info om att resa ordnas från Sundsvall lägger Peter Janulf ut på webben under Västernorrland på 
– www.svmc.se 
 
10. Hemsidan 
Peter Janulf hade en snabbkurs på en timme för styrelsen, om hur man administrerar den nya 
webben. Samtliga i skaran tyckte det var riktigt intressant. Uppföljning på kursen lovades. 
 
11. Länsspalten 
Inget att tillföra då detta är Ingela Gardemyrs ”kapitel” som ej kunde närvara denna gång. 
 
12. Nyhetsbrevet ”Blaskan” 
Mårdis duckar snabbt o kom på att detta blir hemläxa för honom och Ingela till nästa gång. 
 
13. Övriga frågor 
Janne Zetterlund tycker det är hög tid att å ordning på alla dokument genom att införskaffa et 
modernt verktyg i denna IT-ålderns värld. Han föreslår att man köper in den billigaste lämpligaste 
bärbara datorn för ändamålet. Styrelsen beslutar att Peter Janulf, som verkar klippt o skuren för 
uppgiften, kollar upp o ger ett förlag på utrustning till nästa möte. 
 
Mårdis ska ta upp med Maria Nordqvist angående hur busstransporter till o från Riksårsmötet 
brukar hanteras. 
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Joakim Öhman hade en fråga angående gamla dokument och pärmar som ligger hemma och tar 
plats, och huruvida om SMC Västernorrland har något arkiv för detta. Svaret var tyvärr nej, men 
att samtliga i styrelsen var eniga om att det kan vara bra att alla funderade på detta så kanske vi 
på sikt kan finna en lösning. 
 
14. Nästa möte 
10 december kl 16:00 hos Mårdis. Mårdis hade dessutom suttit på ”kammaren” och funderat ut 
lämpliga mötesdatum för det kommande året. Datumen godkändes av styrelsen. 
 
15. Mötet avslutat kl 17:05 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Niklas Mårdbrink, Ordförande                                               Peter Janulf, vice sekreterare 


