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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte  

Mötet öppnande 

Mötet öppnades av ordförande. 

Närvarande 

Niklas Mårdbrink (ordf. Mårdis), Janne Zetterlund, Joachim Öhman (kassör), Tomas Nilsson, Erik Sundberg 
(Sollefteå MCC), Ingela Gardemyr (Mingela), Lennart Salthammer (Saltis) & vid pennan Peter Janulf (Vice 
sekr). 

Dagordningens godkännande 

Dagordningen justerades med tillägg av punkterna Profilkläder och MC-dagen. Dessutom ett tillägg till om 
1:maj till punkt 8:  ”Kampanjdagen den 28:e april” och därefter godkändes dagordningen. 

Justering av föregående protokoll 

Lästes upp av ordföranden och godkändes därefter (Mårdis inledde med: Vice sekr. måste ha råkat ut för 
pennorgasm). 

Skrivelser och rapporter 

Inga inkomna skrivelser eller rapporter sedan senaste mötet. 

Kassarapport 

Kassören Joachim meddelar att kostnader är på ingående. Dels för allt ställande inför Kampanjdagen 28.e 
april (Annonsering), samt del utbildning 2-2 för Instruktörerna. 

Banhyran är betald för den Allmänna grundutbildningen ”Avrostningen” som går av stapeln den 12:e maj. 

ÖMCC har fått betalt för sina utlägg för mat (Del 1-2: Teori – Instruktörsutbildning) 

Kampanjdagen 28:e april ”Utrotningshotad” 

Tre orter i länet är engagerade. Janne föredrog om vad som skulle göras i Ö-vik, med bl a uppställning på 
torget. Janne har koll på pressreleasen lokalt.  

Sollefteå kör mellan kl 12:00 – 15:00, där Saltis o Erik S ordnar med pressreleasen. 

Sundsvall: Mårdis ordnar med pressreleaserna till dagspressen samt kontaktar TV o radio. 

Affisch har ordnats för detta och distribution är på gång via email och affischering. 

Fortbildning 2007 på Midlanda Motor Park 



 

Datum: 
2007-04-22 

Sida 2 av 3 

 

SMC Västernorrland c/o Pia Sundkvist de Beau, Medskogsbron 302, 855 90 SUNDSVALL 
Mail: info@smcy.nu Web: www.svmc.se Postgironr: 94 42 33-6 

Peter J meddelar: Planeringen går bra och hela arr står nu planerat och klart. Det är lite finlir kvar. närmast 
kommer Instuktörsavrostningen den 6:e maj, där SMC-Y får med fyra Instruktörer från Jämtlands län som vill 
gå kurs med oss. Extra kul! 

Info måste ut angående hur man kör i grupp, så at folk inte får problem om de kommer i större mängder och 
ifall de inte har koll på hur man då gör. 

Janne Z fixar koner till banområdet. 

Tomas N tar med de SMC västar som finns. 

Riksårsmötet 2007 i Sundsvall 

Vecka 17 (då alla tre är hemma) samlas Eken (Erik Tjernberg BRMC), Ecke (Erik Westerlund Sundsvall 
MCC) och Mårdis för att styrl upp aktiviterna kring riks-årsmötet. 

Hemsidan 

Vad ska justeras eller läggas till: 

� Nya mejladresser är på ingående så att vi får igång informationsflödet. 

� Information om hur man kör i grupp. 

� Se över möjligheterna med ”Pop-up” för Kampajdagen och för hoj-kursen den 12:e maj. 

� I Sollefteå lördag den 26:e maj! Erik Sundberg mejlar Peter J om info så att det kommer in på SMC-
Y:s webb.  

Länsspalten 

� Manusstopp för nästa nummer är 23 april. Utgivning sista veckan i maj. 

� Årsmötesdatum för Y-län: 25 augusti i Ö-vik 

� Rock & Bike Meet i junsele 20-22 juli. Martin Stenmark & Nanne Grönvvall är redan bokade o klara. 

� Deltaträffen 2007. går av stapeln den 27-29 juli 

Nyhetsbrevet ”Blaskan”  

Mårdis på gång att klargöra kommande nummer. 

Peter J sammanställer o uppdaterar alla mejladresser för Y-Blaskans prenumeranter. 

Profilkläder  

Mötet beslutar att vi ska köra med Gul väst som synds bra, vid olika evenemang och aktiviteter. 

MC-dagen den 26:e maj  
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MC-Dagen i Sundsvall - vårt engagemang i denna aktivitet: 

� Mårdis kollar med arr ansvariga (Björn Nordqvist eller Henrik Åhström) om möjlighet att få ha SMC 
tältet på torget. 

Övriga frågor 

Ingela Gardemyr undrar hur det går för valberedningen. Det börjar bli dags o börja kolla läget inför årsmötet. 
Mötet tyckte även att Erik Sundberg, från Sollefteå, hemskt gärna fick kolla runt hemma vid om det finns 
lämpliga kandidater som man sedan kan tipsa Valberedningen om. Detta för att ytterligare förbättra 
spridningen av folk som är med i SMC-Y:s styrelse och därmed bättre kontakt med hela regionen.  

Nästa möte 

Söndag den 13 maj kl. 15:00 på Högakusten hotellet. 

Mötets avslutande 

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


