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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte  

Mötet öppnande 

Mötet öppnades kl 12:00 av ordförande. 

Närvarande 

Vid fiket Högakusten Hotellet: Niklas Mårdbrink (ordf. Mårdis), Janne Zetterlund, Joachim Öhman (kassör), 
Tomas Nilsson, Ingela Gardemyr (Mingela), Lennart Salthammer (Saltis), Mikael (Lillis) Emanuelsson, Bo 
Enheim & vid pennan Peter Janulf (Vice sekr). 

Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes. 

Justering av föregående protokoll 

Lästes upp av ordföranden och godkändes därefter. 

Skrivelser och rapporter 

Kampanjen mot förhöjd trafikförsäkring fick regeringen att backa en aning. Men nu har de alltså ändå drivit 
igenom förslaget. Vi inom SMC tycker det är märkligt att det mestadels är bara vi medlemmar inom SMC som 
har engagerat oss hårt mot detta. Vi ser det mycket märkligt att politiker ej vill ha en debatt angående detta, 
framförallt inte då man börjar jämställa kostnader där tillexempel idrotten borde ta ett större ansvar. 

Kassarapport 

Endast som är kvar av utlägg är den ersättning som Biggan ska få för ordnandet av fika med tillbehör på 
Avrostningen. I övrigt har alla kostnader kommit som är planerade. 

Viktigt är att de instruktörer som fått tillbud under uppdrag av SMC, ordnar med sin självrisk rapportering till 
kassören senast den 25:e juni. Annars tar det lång tid innan vi får detta ordnat. 

Vi har fått in lite pengar från OK/Q8 kortet som vi medlemmar använder för att sponsra länets verksamhet. 

Avrostningen 

123 pers körde årets grundutbildning – Avrostningen. Detta är en avsevärd förbättring gentemot i fjol. Vädret 
var i år bättre, samt att använda MittSverigebanan är ju en ”magnet” i sig. Sedan verkar det som att det börjar 
hamna på plats bland oss medlemmar och icke medlemmar att det ÄR viktigt med att hålla sig uppdaterad 
med körkunskaper för att kunna njuta ännu mer av sin hojåkning. Extra trevligt är att det blev rätt så många 
som kom med skjuts. Dessa menade på att de brukar åka med skjuts – o det är precis dit vi vill komma inom 
dessa utbildningar. Man ska helt enkelt öva under de förutsättningar man normalt har (dvs att använda den 
hoj man normalt använder, komma med skjuts om man brukar åka så eller att det händer att man har skjuts 
nu o då). Vi utbildningsansvariga är väldigt nöjda med alla som kom. 
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Sedan har vi fått in en hel del tips som vi har tagit till oss efter denna första gång som vi kör på 
MittSverigebanan: Vi fick lite flaskhalsar på de övningar som går långsamt och tar mer tid än övriga. Åtgärd 
för detta är att det kommer att införas betydligt fler av dessa för att fler ska kunna köra samtidigt. Sedan såg vi 
arr. att betydligt mer av banområdet kan nyttjas mellan stationerna – detta kommer också att ordnas. Vi 
kommer att se till att det ej ska bli så att man måste stå still o vänta på att få köra t ex. 

Kostnadsmässigt gick vi back med ca 7000kr på arrangemanget (inklusive startavgift, banhyra, transporter 
mm). För att detta ska fungera i kommer vi att optimera och förändra en del för att vi ska nå +/- noll.  

Som tack för alla instruktörer som ställt upp gratis kommer samtliga som genomfört utbildning och 
medverkat på Avrostningsdagen att bjudas på middag i samband med SMC-Y:s årsmöte i Ö-vik den 25 
augusti med ett värde på 250kr per kuvert. 

 

Årsmöteshandlingar & årsmötet SMC-Y den 25/8 i Ö-vik 

Verksamhetsberättelsen för detta verksamhetsår måste korrigeras. Peter Janulf meddelar att Gruskursen är 
sedan i våras flyttad till augusti i år, vilket medför kommande verksamhetsår (då vi har brytdatum sista juni). 

Lennart Salthammer meddelar att den planerade HPH-kursen ej kommer att hinnas med innan brytdatumet. 
Vi jobbar dock för att få med den denna säsong ändå. Info kommer ut på webben. 

Styrelsen vill att Verksamhetsinriktningen för -07/-08 blir: 

� Trafiksäkerhetshöjande aktiviteter 

� Avrostning (Ytterligare förbättrad) 

� Gruskurs 

� Höja medlemsantalet för att stärka hojåkarnas röst 

� Mer Tips o Råd för medlemmarna på hemsidan 

Styrelsen har visioner för -07/-08: 

� Utöka kursutbuden 

� Instruktörer ska skickas på central utbildning 

� Stärka ekonomin 

Inför mötet: 

� Joachim Öhman ordnar med kassaberättelse 

� Peter Janulf ordnar med den gångna periodens Verksamhetsberättelse samt Verksamhetsinriktning för 
kommande period. 
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Mötet beslutade att det blir övernattning för styrelsen i Ö-vik 

Riksårsmötet 2007 i Sundsvall 

Som det ser ut nu så kommer Eken att bli utomlands på jobb. Nicklas Mårdis Mårdbrink blir ensam kvar att 
dra lasset. Styrelsen påpekade att det är nu viktigt att Mårdis delegerar ut arbetet (även inom styrelsen) så att 
han inte drar hela lasset själv. 

Profilkläder 

Enligt tidigare beslut om att SMC ska ha egen profil på klädsel i hela organisationen: Ingela hade med sig en 
prov jacka från riks profil, men den mottogs med blandade känslor då den var svart och grå. Den syns alldeles 
för dåligt oavsett – var en gemensam inställning. 

Mötet anser att det var konstigt att det skulle kosta så mycket för en sådan jacka eller väst. Att det inte blev 
billigare då det blir så många som ska beställda via riks? Detta resulterade till att vi ser över läget eftersom det 
är länets pengar som står på spel igen. 

� Janne kollar med ”Trackskii”, om det går o få bättre grejor till lägre pris. 

� Ingela fortsätter att ha ansvar för profilkläder 

 

Hemsidan 

� Tips ska läggas upp 

� Länkar till klubbar 

� Fika ställen 

� Träffar 

� Info om när o var ”Snabellagaren” varit ute o lagt igen hål i asfalten 

� Länk till Polisen: var o när kontroller görs 

 

Länsspalten 

Deadline den 16:e juli och utgivning vecka 34. Fölande ska läggas in: 

� Riksårsmötet (SMC riks) – alla län deltar 

� Länsårsmötet (SMC-Y) 

Nyhetsbrevet ”Blaskan”  
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Ingela tar hand om denna. 

Peter J sammanställer o uppdaterar alla mejladresser för Y-Blaskans prenumeranter och lägger upp nya 
numret 4 på webben. På tal om nummer verkar det som vi av någon anledning förvirrat oss i numrens värld. 
Troligast är det så att vi ej har missat ett nummer, eftersom vi redan är uppe i nr 3, medan då vi räknar endast 
kommer till 2 i antalet. Undersökning pågår. Finner vi den påstådda tredje läggs den upp på webben. 

Övriga frågor 

Styrelsen vill utrycka sin oro för att man ej har hört ngt från valberedningen ännu. Det är hög tid att gå 
igenom alla poster, innan alla försvinner på semestrar o annat. Styrelsen undrar hur det går. 

Janne vill skicka en motion till Riks o ifrågasätta hur SMC ska jobba. T ex vi lägger ner massor med tid men 
får aldrig någon ersättning för det. Vi i SMC-Y är oroliga för hur pengar används i syftet att minska 
trafikolyckor. Mer info kommer om detta längre fram.  

Alla, som har uppdrag i SMC-Y, som vill ha ut reseersättning måste meddela det till kassören senast den 25/6. 

Nästa möte 

Lördag den 25 maj kl. 15:00 hos ÖMCC i Ö-vik (gäller styrelsen). För alla medlemmar gäller kl 17:00 på 
samma plats. 

Mötets avslutande 

Mötet avslutas av ordförande Niklas Mårdbrink och passade på att tacka för de 7 år som han har suttit som 
ordförande, i o med att detta var sista mötet innan årsmötet. Mårdis hoppas att valberedningen hittar alla 
ev poster som ska på plats och vill gärna att vi medlemmar där ute kommer in med tips till 
Valberedningen för att underlätta deras arbete. 
 
 
 
Justering: 
 
Ordförande     Vice Sekreterare 
 
_____________________________   ____________________________ 
 
Niklas Mårdbrink    Peter Janulf 
 
 
 


