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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte  

Mötet öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Niklas Mårdbrink i ett konferensrum på Hotell Södra Berget, Sundsvall. 

Närvarande 

Niklas Mårdbrink, Joachim Öhman, Mikael Emanuelsson, Peter Janulf, Pia Sundkvist de Beau, Janne 
Zetterlund, Lars Blomqvist, Tomas Nilsson, Lennart Salthammer, Erik Westerlund och Ingela Gardemyr. 

Dagordningens godkännande 

Dagordningen lästes upp och mötet la till en punkt: Inköp av dator till länet efter punkten Kassarapport. 
Därefter godkändes dagordningen. 

Justering av föregående protokoll 

Lästes upp av ordföranden och godkändes därefter. 

Skrivelser och rapporter 

Peter redovisade kommunikation gällande bokningssystem som skall inköpas för riksorganisationen. Vilket 
system som ska inköpas och varför var inte helt klart i utskicket men de krävde ett snabbt svar från alla 
länsorganisationer. Folksam som vi samarbetar med på riksplanet kräver att vi har ett sådant bokningssystem 
då de lätt kan se om en försäkringstagare då kan få premiereducering på försäkringen om han eller hon har 
gått kurs hos oss. Peter vet ännu inte om vi kan registrera online. Tokigt för avrostningsverksamheten att 
förbokning krävs i systemet men en fördel med systemet är att vi får pengarna bara några dagar efter 
genomförd kurs. En administrativ avgift kommer införas för systemet, 50 kr per bokning. En del av pengarna 
kommer länen tillgodo för att finansiera instruktörsutbildningar. Peter har lämnat svaret: Ja, under 
förutsättning att vi har friheten att ordna kurser själva i länen. 

Janne Z har glömt att ta med två forskningsrapporter som han tyckte skulle vara intressanta för oss och han 
mailar ut dessa när han är åter på hemmaplan. 

Kassarapport 

Joachim talade om att det inte hänt så mycket på kassafronten, han har betalat avgiften för plusgirot bara. 

Inköp av dator till länet 

Peter Janulf rapporterade sina efterforskningar; ca. 6500-7000 kr kommer en dator att kosta. Kraven vi har är 
att kunna koppla in tv (på mässor och dylikt), kunna bränna ut på cd/dvd samt att batterikraften ska kunna 
räcka för våra behov. Fakturering borde kunna göras av leverantören. Styrelsen beslutar att Peter köper in en 
laptop och maximal kostnad för denna inklusive väska, försäkring och kringutrustning till själva datorn 
(laddare och dylikt) är 10 000:- . Detta skall vara klart till nästa möte, se nedan. Lars tyckte det skulle vara bra 
om vi även skaffar ett lås till datorn så att vi inte blir av med den då vi är på mässor och dylikt. 
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Riksårsmötet 2007 i Sundsvall 

Niklas gick igenom protokollet från mötet då Maria var här från riks. 

Fortbildning 2007 på Midlanda Motor Park 

Peter säger att vi kan skicka in en ansökan till Vägverket för att ev. få bidrag till banhyran. Driftbidrag kan de 
ej ge, vi måste skriva om ansökan så snart som möjligt och då ange i ansökan att det är ett utvecklingsprojekt. 
Vi kan även få bidrag från riks. Detta är en premiereducerande kurs så klart. Banan är bokad och vi har fått 
muntlig bekräftelse tre gånger men ännu ingen skriftlig sådan. Datum blir den 12 maj. Peter, Lars och Tomas i 
arbetsgruppen, de har skissat på hur banområdet ska delas upp. Varje deltagare får betala 50:-.  De ska 
genomföra en enkät för att samla in information ang. instruktörerna ang. vilka utbildningar de gått de senaste 
åren och utifrån svaren skapa en kompetensmatris. När det gäller självriskreducering under själva kursen så är 
detta inte kollat och det ska göras så snart som möjligt. Vi funderar på hur vi ska göra med detta om det skulle 
visa sig att vi inte får bidrag till denna aktivitet. Det blir i så fall en förlust för banhyran på 17 000kr och 
styrelsen beslutar att vi kommer köra ändå även om vi inte får bidrag. 

När det gäller GrusBus-kursen och HPH-kursen så har planeringen kring dessa stått still eftersom Lennart har 
opererat sig.  

Instruktörsutbildning i Uppsala under juni, återkommer nästa möte med mer info och datum. 

Buss till MC-mässan 27 januari 2007-03-24 

Det finns endast tre anmälda till resan (!) och vi diskuterar två alternativ: 

Blåsa av resan redan nu eller vänta till sista veckan för att se om några fler anmäler sig. Tidigare år har det 
kommit flest anmälningar under sista veckan. Niklas vet inte hur långt i förväg man måste avboka bussen, den 
kostar 12 000kr. Moped och Motor kör en buss ner till mässan också. Styrelsen beslutar att inte äventyra 
pengarna utan avblåser resan redan nu och kassören får i uppdrag att återbetala pengarna till de tre som 
anmält sig. Hänvisa dessa tre och ev. fler intresserade till Moped och Motor. 

Storkurshelg i Sollentuna den 9-11 mars 2007 

Sista datum för anmälan är den 5 februari 2007 och det kommer vara följande aktiviteter: 

• Seminarium 

• Introduktionskurs, Niklas är kursledare här därför behöver vi inte betala för hans 
ordförandekonferensdeltagande 

• Ordförandekonferens, Ingela och Niklas tar detta 

• MCT-möte, Peter, Lars och Tomas kan inte och ordnar ersättare. 

Kostnaden för dessa kurser tas från länstian. 
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Hemsidan 

Ska in en stor disclaimer att vi inte kör bussresan ner till MC-Mässan som planerat. Dessutom ska det 
annonseras om Pulkarejs i Hulibacken den 24 februari och att lajvband kommer finnas på restaurang/pub 
Redbook vid Laserhallen, ca. 19:00. 

Länsspalten 

� Manusstopp för nästa nummer är 29/1 och det numret kommer utges v 10, i mitten av mars. Det 
enda som ska med där är påminnelse om Avrostningen. 

Nyhetsbrevet ”Blaskan”  

Vi kan göra utskick via riks mailserverlösning, just nu har vi ca. 220 prenumeranter. Ingela fixar nästa nummer 
till v. 10. 

Övriga frågor 

Nästa möte 

söndag den 18/3 kl. 16:00 på Harmonigatan, Sundsvall, Niklas källare. 

Mötets avslutande 

Mötet avslutas av ordförande Niklas Mårdbrink. 
 
 
 
Justering: 
 
Ordförande     Sekreterare 
 
_____________________________   ____________________________ 
 
 
 
 
 


