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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte  

Mötet öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Niklas Mårdbrink i källaren vid hans bohag, Sundsvall. 

Närvarande 

Niklas Mårdbrink, Joachim Öhman, Peter Janulf (vid pennan), Lennart Salthammer och Ingela Gardemyr. 

Dagordningens godkännande 

Dagordningen lästes upp och mötet la till en punkt: Inköp av Profilkläder. Därefter godkändes dagordningen. 

Justering av föregående protokoll 

Lästes upp av ordföranden och godkändes därefter. 

Skrivelser och rapporter 

Här kan först nämnas att den gånga helgen  9-11/3 var det Stormötes helg i SMC med bla 
ordförandemöten o seminarier mm och här skickade vi tre för att ha koll på läget:  

• Distriktsmötet: Ingela gick igenom minnesanteckningar ifrån distriktsmötet. Värt att notera är här att 
alla måste hjälpas åt att (inklusive medlemmarna) att förse länsinformatören och webbansvarig med 
info så att det når ut till folk. Denna service är gratis för medlemmarna och det är synd att det inte 
nyttjas mer än det gör. –Så kom igen!. 

• Det togs upp om sk ”1000-mil väg” som gäller att medlemmarna (MC folk m fl) ska kunna meddela in 
vi vår webb om skadade vägavsnitt, upp till en sammanlagd sträcka på1000 mil, som är farliga. Detta 
skickas sedan till vägverket för vidare behandling. -Så ut o åk o skicka in info till oss! 

• Det behövs laddas på med mer info på webben men att vi som nämnt ovan är beroende av att få in 
info om aktiviteter som händer ute bland medlemmarna, turer, rekommenderade fikaplatser etc. etc. 

• MC-Folket kommer snart att finnas i lösnummer ute hos Pressbyrån. Dock kommer dessa nummer 
att sakna avsnitten om Klubb o Träff samt att länsspalt ej är med. 

• Från centralt har man satt nya mål med medlemsantalet för att bli starka nog att kämpa mot de MC-
förhindrande beslut som sker i regeringen mm. Så målet är nu tuffa 125 000 medlemmar för o komma 
tillräckligt med ”slagkraft”. Ju fler desto starkare både som röst och medel för att arbeta för 
motorcykelns överlevnad – Se t ex kampanjen ”Utrotningshotad” som nu körs allt hårdare i hela 
landet i SMC:s regi. 

• TSK: Lennart Salthammer fick åka på TSK mötet då Peter Janulf hade förhinder. Dock meddelar han 
att det var inte så mycket man kom fram till på utblidningsfronten bland alla debatter. Debatterna stod 
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främst i att Patrik Eriksson (Trafiksäkerhets- och utbildningsansvarig på ”riks”) försökte få SMC 
Stockholm och SMC Malmö att förstå att det finns ställen som inte har samma underlag eller 
mångfald på folk som vill gå kurser. Samt att de inte vill dela med sig av sitt överflöd trots att de redan 
har ett bokningssystem för kurserna. Medan övriga av Sveriges regioner faktiskt är behjälpt av att man 
introducerar ett nytt SMC-bokningssystem med Robin Hood-tänkade vad det gäller nyttjandet av 
anmälningsavgift (som sedan ska fördelas för utbildning mm inom regionerna). Dock är det nu 
bestämt att det blir ett bokningssystem för kurser och att det blir avgiftsfritt första året. Nästa är 
kommer alla kurser att beläggas med 50kr eller mer, beroende på hur avancerad utbildning som 
erbjuds. Avgiften har det nämnts om tidigare, men den avser man alltså i huvudsak att bekosta 
Instruktörernas fortbildning så man kan fortsätta att hålla kurser på hög kvalitativ nivå.  

• Joachim var med o kollad upp Seminariet som kördes. Detta har en egen punkt längre ner. 

• Ordförande mötet (Mårdis): Här föredrogs om problematiken runt de nya stadgarna där bl a 
brytdatum och årsmöte diskuterades samt införande av 2st årsmöten per år. Snabb kommentar: 
Diskussionen baserar sig p att man på kansliet har problem med nuvarande brytdatum som är mitt i 
sommaren. Detta medför att det blir svårt för dom att få till ngn semester . Första förslaget var att 
flytta brytdatum för bokslutet till nästa kvartal vilket medför att årsmötet blir först i november. Detta 
säger vi i SMC Västernorrland NEJ till eftersom att mötet är för medlemmarna och att man i en 
Mc-organisation rimligtvis ska kunna ta sig till mötet per hoj. Sedan kom ett alternativt förslag att man 
skulle ha två möten, vilket vi också säger NEJ till. Vårt förslag är att brytdatumet för bokslutet istället 
flytas tillbaka till kvartalet innan, dvs till våren i stället, vilket skulle medföra ett årsmöte mitt under 
hoj-säsongen istället. Detta gör att betydligt fler kan komma, dels för att fler är garanterat ledig och 
gärna åker på en trevlig tillställning med tillhörande möte . Mårdis påpekade SMC Västernorrlands 
åsikt så gott det bara gick… men det verkar ”tung rott”. Dock ska de som jobbar med detta, hantering 
av bokslut o årsmöten i kansliet, ytterligare en gång se över detta innan ngt ytterligare beslut tas.  

Kassarapport 

Kassan sjunker, säger Joachim. Det finns pengar men att det är kommande utgifter för Instruktörs 
utbildningar, samt den komman storhelgen med Avrostning på MittSverigebanan för allmänheten. 

Kampanjdagen den 28:e april ”Utrotningshotad” 

Vi ska arrangera protester i Sundsvall, Ö-vik & Sollefteå* gällande ”200%-har du råd?”. Riks ska lämna en 
pressrelease som vi kan ta del av.  

Mötet anser att vi måste ha en media ansvarig, dock inget beslut om vem som kan ta på sig detta då vi var så 
få på mötet. 

Ingela kollar med Maria på riks vad det är för grejor som gäller, dekaler banderoller mm. 

Fortbildning 2007 på Midlanda Motor Park 

Vi har fått baskslag i vår ansökan för andra gången hos vägverket. Så arrangemanget blir på premisserna 
”Vinna eller försvinna” ekonomiskt sett. Det gäller att det kommer massor med folk helt enkelt, alternativt så 
blir det fortsättningsvis ingen utbildning såsom Avrostningen.  
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I övrigt så är allt under kontroll. Saker o ting börjar ta form. Utbildning för Instruktörer: Den första 
Teoretiska delen är klar och den 6:e maj blir det praktisk obligatoriska tuffa prov som ska genomföras. 
Sjukvårsutbildning är också med och inplanerad. Så blir det även på den allmänna utbildningen för 
allmänheten.  

Peter vill dock ha hjälp av ngn som tar tag i att ragga företag, Folksam, MC-firmor som kommer på plats ås 
att det finns lite aktiviteter på området för folks som bara kommer för o ”mingla”. 

Mårdis tog på sig att kolla med Blomman o göra ett sista ytterligare försök att få till ngt med vägverket. 
Eftersom Peter sagt ifrån sig att fortsätta med just detta ansökningsarbete, efter två misslyckade försök, då det 
mest bara tar en massa tid o inte ger någon ting tillbaka. Peter vill hellre använda denna välbehövliga tid på att 
strukturera upp utbildning för regionens Instruktörer, medlemmar och m fl. 

Riksårsmötet 2007 i Sundsvall 

Det är klart med underhållningen till årsmötet och det blir ”StÄndUt bLakk” och ”Musikpolisen”. 

Vi behöver folk som kan ta på sig lite småuppdrag o slutföra dom. T ex ta hand om bokningar och hand ha 
Takvandring, guidning till o från Kasino mm mm. Dock beslutades att arbetsgruppen måste ta fram en lista 
på aktiviteter som folk kan engagera sig i. Dock vill arbetsgruppen ha hjälp med att folk/medlemmar gärna 
kommer in med förslag på vad vi kan erbjuda våra gäster som kommer till Sundsvall. Detta kan göras vi 
webben eller per mail direkt till styrelsemedlemmar. 

Inköp av PC till länet 

Peter Janulf föreslår att tidigare beslut om inköp skrinläggs. Motiveringen är att vi i dagsläget ej fått ansökan 
om bidrag till utvecklandet av ny form av ”Avrostning” eller fortbildning på Mittsverigebanan och att vi har 
en kassa som sinar samt att det ser osäkert ut gällande framtida bidrag till verksamheten. Förslaget gäller att vi 
avvaktar tills att ekonomin ser bättre ut samt om även behovet kvarstår så kan vi ta nytt beslut om inköpet.  

Tidigare togs ett beslut att köpa in en bärbar dator för att vi inte skulle vara låst i att alltid behöva använda 
någons privata utrustning. Dessutom finns behov av dator vid t ex incheckning till Fortbildningar 
(Avrostning) mm samt då vi ska köra bildspel eller liknande på mässor och utställningar. 

Styrelsen anser att skrinläggning är ett bra förslag och beslutar därmed att inget inköp göres nu och att ta upp 
frågan igen till hösten. 

Inköp av profilkläder 

Ingela informerar om ny kläder och artiklar som gäller för verksamheten. Mötet ser direkt att de nya jackorna 
som kommit var intressanta. Beslut gjordes att Ingela ska plocka fram priser på det som är användbart för oss 
i verksamheten (för utbildningar och mässor). Det beslutade även att inga reflexer får finnas på kläder då det 
förstör bilden då vi fotograferas med blixt av pressen. 

Peter J får i uppdrag att se över och inventera de västar som används på kurserna att de stämmer med de nya 
reglerna. Han återkommer snarast om även dessa måste bytas ut. 

Hemsidan 
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Det diskuterades om att vi har för lite nyhetsstoff mm. Vi måste hjälpas åt att samla in info så vi har något att 
lägga ut. Det beror även på medlemmar ej heller skickar in någon info, därav blir det ej heller några 
uppdateringar från länet.  Detta är otroligt synd då denna service är gratis för medlemmarna. Styrelsen ser 
gärna att man uppmanar folk o maila eller ringa till oss o meddela att de har ngn MC-aktivitet på gång. 

Viktiga saker som ska ut inom kort på webben: 

� Kompetensutbildningen (Avrostningen) 

� Kampanjdagen 28 april ”Utrotningshotad”, ”200%-har du råd?” 

� Motorcykelns dag 

� Sista april 

� 1:a april 

� Bilprovningen 5 maj (Saltis kollar Ånges bilprovning igen för att säkra datumet, Peter J Kollar 
Sundsvall igen samt Sollefteå) 

Sedan önskades en lathund till hur man gör lätta inlägg och justeringar på webben – Peter J fixar i mån om tid. 

Länsspalten 

� Vecka 17 kommer nästa nummer av MC-Folket. 

� Påföljande nummer är det presstopp den 23/4 med utgivning vecka 22 (Sista veckan i maj). Inget om 
Deltaträffen kom ej med i SMC-kalendern, så detta måste med här. 

Nyhetsbrevet ”Blaskan”  

Här ska vi kommande utgivning ha med: 

• Utrotningshotad 

• Kompetensutbildning ”Avrostningen” 12:e maj 

• Vårfallens dag, blir den av o vem håller i den? 

• MC-dagen 

• 1:a maj öppet hos ÖMCC 

Mårdis gör en ”grov mall” för Y-Blaskan. 

Övriga frågor 
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• Emailadresser: Peter J meddelar att det är klart att få ordnat med emailadresser från ”riks” som sedan 
skickas vidare till våra privata email lådor. Beslut togs att samtliga styrelseposter ska adresseras med 
förnamn.efternamn@svmc.se samt att det tillkommer adresser för de olika 
verksamhetsfunktionerna såsom för utbildningar mm. 

• Den populära pilotkursen HPH – Hjärna På Hoj som kördes för två år sedan: Upptakts möte är på 
ingående för detta. Annonsering på webben när kursen är utstakad o klar (Peter J och Saltis ansvariga). 
Vi ser gärna att Tomas Nilsson och Blomman är med på detta också. 

• Fråga dök upp om det finns plats för nya instruktörer. Peter J meddelar att lokalt finns det plats för 
nykomlingar. Ju fler seriösa o duktiga instruktörer desto bättre o roligare kurser kan vi leverera. Dock 
meddelar Mårdis att på Riks nivå finns i år tyvärr ej utrymme för nykomlingar. 

• Länsrabatter: Peter J kollar upp om Hamnstugan på Alnö. Mårdis kollar upp Kävstabro camping. 

• OBS!   Viktigt att alla kommer till nästa möte (även suppleanter o övriga)  

Nästa möte 

Söndag den 15/4 kl. 16:00 hos ÖMCC i Ö-vik. Vi kör trevlig samåkning som vanligt. 

Mötets avslutande 

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


