
Protokoll

2007-10-231

Sveriges MotorCyklister
Adress: C/o Leif Hemmingsson, Raholmsvägen 122 A, 865 51 Ankarsvik

Telefon: 060-58 74 35, 070-312 34 13

E-post: ordf.smcy@svmc.se, webb: www.svmc.se/vasternorrland

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte
2007-10-21 (justerat 2007-10-23)

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Leif Hemmingsson i polishuset i

Sundsvall.

2. Val av mötesordförande/mötessekreterare
Leif ordförande, Erik sekreterare.

3. Närvarande
Leif Hemmingsson, Joachim Öhman, Mats Larsson, Stefan Bergström

och Erik Sundberg.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

5. Föregående protokoll
Från den 9/9. Protokollet lades till handlingarna.

Noterades att dokument från Magnus Klys angående uppdraget som

länsredaktör inte ännu är skannade och utskickade till styrelsen

(kontakta Ingela).

6. Skrivelser och rapporter
Ordförande:

Bidrag från Sundsvalls kommun till riksårsmötet är mottaget av

kassören.

Information från SMC-kansliet om väginspektörer: Ärendet pågår.

Trafiksäkerhetsseminarium i Sundsvall den 25/10, Vägverket och

NTF: Ordförande deltar.

Arbetet med att ta fram en lokal avsiktsförklaring (MC-OLA)

handhas av ordförande.

Ordförande deltar även i arbetsgrupp med länsstyrelsen för

regional analys av olyckor (R-NCO) där han för in mc-budskapet.

Nya matrikeln till SMC: ordförande och Peter Janulf är engagerade

i frågan.

Plusgiro, behörighet och inloggning och fullmakt: Ärendet pågår.
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Vice ordförande:

I uppdraget som länsinformatör flaggar Mats Larsson för att vi ska

ha en väska med informationsmaterial och profilprodukter. I den

mån det inte går att få materialet kommer han att äska nödiga

medel för inköp. Mera information kommer under våren.

7. Kassarapport och ekonomisk redovisning
Bidraget från Sundsvalls kommun har inkommit. Betalning av

kostnader avseende riksårsmötet har gjorts. Noteras också att

faktura ej inkommit från ÖMCC beträffande länsårsmötet (maten).

8. Status
Styrelsen har löpande fått information om riksårsmötets planering

och ger årsmötesfixarna sitt stöd.

Dokumentationen inför årsmötet återfinns på SMC:s hemsida under

årsmötesfakta 2007.

Fortbildning: MCT-gruppen har framfört önskemål om en

instruktörskonferens före jul. Mötet beslöt att ge MCT-gruppen i

uppdrag att planera och genomföra konferensen. Information om

detta bör anslås på vår hemsida snarast. Även information i

länsspalten är önskvärt.

Länsspalten: Ingela vill ha information före den 28/10.

Blaskan: Alla Y-blaskor ska vara publicerade på hemsidan. Ann

Sofie har gjort klart den nya idag och den kommer inom ett par

dagar till prenumeranterna.

Kontaktvägar till länets lokala klubbar: Ordförande har

sammanställt en lista som skickas till styrelsen för

kompletteringar.

9. Övriga frågor
Styrelsefunktionärernas arbetsbeskrivning har renskrivits av

ordförande och kommer att skickas ut till styrelsen för kännedom

och synpunkter.

Avtackning av avgående länsordförande: Mötet beslöt att köpa

presentkort.
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Visitkort enligt den grafiska profilen. Mötet beslöt att uppdra

till Mats Larsson att beställa visitkort till ordförande och en

allmän uppsättning för SMC Västernorrland.

NTF Västernorrlands förfrågan om att vi hjälper till att ta reda

på vilka som är mopedhandlare i länet diskuterades. Leif förklarar

att vi ska inte ha någon kontakt med handlarna utan endast

sammanställa en lista med butiksnamn och adresser som NTF sedan

använder för att skicka ut ett erbjudande om ett samarbete.

Sveriges Motorcykelhandlares Riksförbund samt Cykel- Motor- och

Sportfackhandlarna har förra året inlett detta samarbete på

riksnivå och nu ska det införlivas i länet av NTF. Detta innebär

att handlarna får säga nej till trimning, informerar kunderna om

faran med trimning och säkerhetsbesiktigar äldre mopeder.

Handlaren får sedan publicitet på NTF Konsuments webbplats.

Leif mejlar ut frågan till styrelsen.

Inköp av dator: Inte aktuellt just nu.

10. Nästa möte
Nästa möte blir söndag den 11 november kl 10.00 på Hotell Södra

Berget.

11. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

………………………………………………………………… …………………………………………………………………..

Erik Sundberg, sekreterare Leif Hemmingsson, ordförande


