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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 070909 (justerat 2007-09-11)

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Leif Hemmingsson i Polishuset i Härnösand.

2. Val av mötesordförande/mötessekreterare
Leif respektive Ingela valdes.

3. Närvarande
Leif Hemmingsson, Peter Janulf, Ingela Gardemyr, Niklas Mårdbrink, Tomas Nilsson,

Fia Klasson, Joachim Öhman, Erik Sundberg, Stefan Bergström och Mats Larsson.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

5. Justering av föregående protokoll
Alla dokument som hör till årsmötesprotokollet överlämnades av Ingela till Leif vilken

kopierar och skickar vidare till SMC’s kansli.

Komplettering av konstituerande möte:

• Webbansvarig. Peter valdes att behålla uppdraget som ansvarig, men

uppgiften ska läggas ut på alla för att snabbt kunna uppdatera på nätet

• Länsinformatör. Mats valdes som ansvarig, men får hjälp av Ingela i starten

• Trafiksäkerhetsansvarig (MCT). MCT-gruppen (Tomas Nilsson, Lars

Blomqvist, Peter Janulf och Lennart Salthammer) kvarstår sedan förra året.

Tomas valdes att överta uppdraget som MCT-ansvarig

• Länsredaktör. Ingela valdes att behålla uppdraget. Ingela fick i uppdrag att

skanna dokumentet från Magnus Klys angående uppdraget som

länsredaktör

• Väg&FikaGuide. Joachim valdes att behålla uppdraget

6. Skrivelser och rapporter
Leif meddelade att SMCY blivit sponsrade av Sundsvalls kommun med 15.000SEK

till riksårsmötet.

Leif delade ut Lars Glemfors öppna brev som denne skrivit till NTF och Peter och

Mårdis redogjorde för anledningen till brevet. Till riksårsmötet har lagts en motion om

att SMC ska gå ur NTF. Årsmötets uppgift är att rösta om detta.

Leif redogjorde för uppdraget angående 1000 mil MC-väg och att SMCY bör ha en

representant i ett eventuellt uppdrag som ”väginspektör”. Leif och Tomas hjälper

varandra med uppdraget.

Matrikeln till SMC uppdaterades. Erik adjungerades till sekreterare istället för Stefan,

som p.g.a. arbete och annat privat vill överlämna denna syssla, men ändå kvarstå

som ledamot i styrelsen. Joachim ska läggas till för uppdraget Väg&FikaGuide.

Leif och Joachim gör anmälan till Plusgirot som styrelsens firmatecknare. Nytt är att

hela protokollet samt alla namn i styrelsen ska följa med anmälan.
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Ingela gav Mårdis i uppgift att slutföra tillägget angående ”Utrotningshotad” för att

läggas till verksamhetsberättelsen.

Ingela redogjorde för en uppmaning från SMC att vara med i ett rikstäckande

välgörenhetsevenemang den 22 september för Barncancerfonden. Ingen i styrelsen

ville vara ansvarig för att arrangera körningar. Leif meddelar Maria N på kansliet om

beslutet.

Peter redogjorde för Gruskursen, vilken var den första och alla som var med tyckte

att kursen var en höjdare. Gruskursen utvecklas under vintern och återkommer nästa

år och mötet beslutade att ge MCT-gruppen i uppdrag att se över utformningen till

nästa möte.

7. Kassarapport och ekonomisk redovisning
Ingen förändring. Väntar på räkningar från ÖMCC för mat för SMCY’s årsmöte. Mötet

beslutade att skicka räkningen för Patrik E logi i Ö-vik till SMC’s kansli då ingen

avanmälan gjordes i tid.

8. Status
Mårdis redogjorde för årsmötesgruppens arbete och det mesta är på plats förutom

ett bokat liveband som vill ha mer betalt än överenskommet. Leif och Peter utsågs

som länets representanter (länstian). Leif meddelar Patrik Ericsson på kansliet vilka

som medverkar.

Mårdis meddelade att nästa möte är söndagen den 16 september och att Fia eller

Ekan kommer att vara den/de som rapporterar från mötet.

Mötet beslutade att sponsra alla styrelsemedlemmar med vistelsen på årsmötet

(hotell och mat). Senast den 1 oktober ska Joachim veta vilka som kommer då

anmälan ska vara SMC tillhanda senast den 11 oktober. Dubbelrum eller 4-

bäddsrum är det som gäller. Vill man ha enkelrum betalar man mellanskillnaden

själv.

Ingela förevisade en väst och en jacka från Trycket i Mora. Beslutades att 20 västar

köps in i storlek XL och uppåt. Ingela beställer från Mats i Mora.

Alla som inte har en bild på hemsidan ser till att mejla en digitalbild snarast möjligt till

Peter för att uppdatera sidan med styrelsemedlemmar.

Hemsidan, vad som ska stå och vem som uppdaterar tas upp på nästa möte.

Ingela informerade att sista dag för länsspalten var den 3 september. Ingen ny

utgivningslista har kommit.

Fia fick i uppdrag att skriva nästa Blaska. Blaskan ska innehålla information om

årsmötet och viktigheten att så många som möjligt kommer.

Tomas informerade om MC-instruktörskonferensen i Sollentuna 13-14 oktober att 12

instruktörer från länet anmält intresse. Mötet beslutade att OM det blir kostnader för

resan till konferensen betalas kostnaden av SMCY, utifrån principen samåkning och

billigaste färdsätt.

9. Övriga frågor
Leif meddelade att han kontaktats av NTF angående uppdraget att identifiera länets

mopedhandlare. En summa av 1500SEK kommer att betalas ut för uträttat arbete.

Mötet beslutade att ta ställning till nästa möte. Mårdis meddelade att alla
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årsmöteshandlingar ska vara kansliet tillhanda senast 30 november, annars kommer

inga pengar in på kontot.

Eftersom mötet drog ut på tiden beslutades att ta övriga frågor enligt dagordningen

vid senare mötestillfällen.

10. Nästa möte
Nästa möte den 21 oktober klockan 17.00 i Polishuset i Sundsvall.

11. Mötets avslutande
Mötet avslutades av ordförande Leif H

Justering av protokollet

Leif Hemmingsson, ordförande Ingela Gardemyr, sekreterare


