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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte  

Mötets öppnasMötets öppnasMötets öppnasMötets öppnas    
 
Ordförande Niklas Mårdbrink hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
NärvarandeNärvarandeNärvarandeNärvarande    
 
Närvarande vid dagens möte var Niklas Mårdbrink, Ingela Gardemyr, Mikael Emanuelsson, Tomas 
Nilsson, Bo Enheim och Joachim Öhman. 
 
Val av sekreterare för mötetVal av sekreterare för mötetVal av sekreterare för mötetVal av sekreterare för mötet    
 
Ingela valdes till mötessekreterare 
 
DagordningenDagordningenDagordningenDagordningenssss godkännade godkännade godkännade godkännade    
 
Dagordningen godkändes av mötet 
 
Justering av föregående mötesprotokollJustering av föregående mötesprotokollJustering av föregående mötesprotokollJustering av föregående mötesprotokoll    
 
Efter två förändringar gällande avslutande av bankkonto (vilket redan är avklarat) och felaktiga 
kursdatum för centrala kurser, kommer Niklas kontakta Peter J för en förändring och därefter 
justera föregående mötesprotokoll. 
 
Skrivelser och rapporterSkrivelser och rapporterSkrivelser och rapporterSkrivelser och rapporter    
 
Joachim meddelade att han fortfarande får material som länsinformatör. Niklas kontaktar SMC för 
att påpeka felet trots inlämnade listor över uppdragstagare. 
 
KassarapportKassarapportKassarapportKassarapport    
 
Joachim meddelade att inga större transaktioner har utförts. Kursen i Örnsköldsvik är nu avklarad 
ekonomiskt, liksom betalningen av hemsidan. Den sista är betald fram till jul och sedan kommer 
den att läggas ned. 
 
Riksårsmötet 2007 i SundsvallRiksårsmötet 2007 i SundsvallRiksårsmötet 2007 i SundsvallRiksårsmötet 2007 i Sundsvall    
 
En rapport från mötet angående förläggandet av riksårsmötet var bilagd dagordningen och bestod 
av två sidor. Denna lästes igenom av Niklas. En av följdfrågorna var att försöka ta reda på intresset 
av en chartrad buss från Stockholm för transporten upp till Sundvall. Niklas tar med frågan till Eken 
och Maria (SMC). I övrigt var styrelsen imponerad av Ekens jobb och hans otroligt stora kontaktnät.  
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Fortbildning 2007 på MidlandaFortbildning 2007 på MidlandaFortbildning 2007 på MidlandaFortbildning 2007 på Midlanda motorpark motorpark motorpark motorpark    
 
Tomas var den enda från Trafiksäkerhetsutskottet som var närvarande och han uttryckte sitt 
missnöje över det bristande intresset. Risk finns för att ÖMCC drar tillbaka sitt intresse och utbildar 
i egen regi. Niklas fick i uppdrag att prata med Peter J. 
 
Buss till MCBuss till MCBuss till MCBuss till MC----mässan 27 jan 2007mässan 27 jan 2007mässan 27 jan 2007mässan 27 jan 2007    
 
Äntligen har ordningen återställts och mässan hålls i Stockholm igen. En buss är chartrad med 
Cerise Resor och kostnaden för mässbesöket beslutades till 400 kronor och i priset inkluderas 
även inträdesbiljetten till mässan. Anmälan och inbetalning ska göras till Joachim Öhman och ska 
vara honom tillhanda senast den 7 januari. Måste läggas ut på hemsidan fortast möjligt. 
 
Kampanjen ”Utrotningshotad”Kampanjen ”Utrotningshotad”Kampanjen ”Utrotningshotad”Kampanjen ”Utrotningshotad”    
 
Viktigt att alla gör en insats när det gäller namninsamlingarna och ser till att skicka in de 
fullskrivna listorna till SMC i Mora. 
 
HemsidanHemsidanHemsidanHemsidan    
 
Niklas meddelar Peter J för införandet av kampanjen ”Utrotningshotad” samt om bussresan till 
Stockholmsmässan i Älvsjö. 
 
LänsspaltenLänsspaltenLänsspaltenLänsspalten    
 
Ingela fick i uppdrag att skriva några rader om ovanstående kampanj samt om båtresan Hoj-X. 
Deadline är den 11 december. 
 
Nyhetsbrevet ”Blaskan”Nyhetsbrevet ”Blaskan”Nyhetsbrevet ”Blaskan”Nyhetsbrevet ”Blaskan”    
 
Niklas visade ett förslag till nästa utgåva av Blaskan. Vissa förändringar angående bussresan och 
priset samt en ny ”Tolv snabba” ska in i nästa utgåva. I övrigt var alla i styrelsen helt överens om att 
det såg perfekt ut. Dock bör ett sätt att distribuera ut Blaskan ses över, då SMCY tappar sin 
hemsida inom kort. 
 
Övriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågor    
 
Eftersom Bo E var på mötet för första gången ansåg Ingela att en snabb presentation av övriga 
gänget var på sin plats, vilket så skedde. 
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Nästa möteNästa möteNästa möteNästa möte    
 
Nästa möte är planerat till lördagen den 13 januari. Detta ska vara ett ”spånarmöte” och plats och 
aktiviteter kommer att mailas ut av Niklas. Övriga i styrelsen är välkomna med förslag till 
aktiviteter samt plats. 
 
Mötets avslutandeMötets avslutandeMötets avslutandeMötets avslutande    
 
Ordförande Niklas tackade styrelsen för visat intresse och avslutade mötet. 
 
JusterasJusterasJusterasJusteras    
 
 
 
Niklas MårdbrinkNiklas MårdbrinkNiklas MårdbrinkNiklas Mårdbrink            Ingela GardemyrIngela GardemyrIngela GardemyrIngela Gardemyr    
OrdförandeOrdförandeOrdförandeOrdförande                SekreterareSekreterareSekreterareSekreterare 
 
 
 


