
Protokoll

2008-02-12

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 2008-02-10.

1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ordförande Leif Hemmingsson i ÖMCC:s lokal i
Örnsköldsvik.

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

3. Närvarande
Leif Hemmingsson, Ingela Gardemyr, Tomas Nilsson, Erik Sundberg och
Stefan Bergström.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

5. Föregående protokoll
Från den 11/11-07. Protokollet är justerat.

6. Skrivelser och rapporter

1000 mil mc-väg: En sammanställning av anmälda vägar finns nu på
hemsidan. Ev. kompletteringar kan göras.

Kontakter med VV och NTF Västernorrland ang. bidrag och utbildning: Leif
har skickat en ansökan till Vägverket i Härnösand avseende bidrag till
trafiksäkerhetsverksamhet för tvåhjulingar: Avrostningen, utbildningsdag/
seminarium om skyddsutrustning och stora vårmässan i Sundsvall. Ännu inget
svar inkommet. NTF är också vidtalade i ärendet. Möjlighet finns att få viss
ersättning från dem för att presentera deras material.

Nya Matrikeln till SMC: Skickades till tryck förra veckan.

Sollentunamötet: Sex deltagare från Västernorrland åker.

Öppet hus hos Bilprovningen: Blir den 3:e maj i Ånge, Sollefteå och
Örnsköldsvik och den 17:e maj i Sundsvall.

Seminarie om skyddsutrustning: Jofama har meddelat att en representant
kommer antingen till vårmässan i Sundsvall den 25-27/4 (alt 1) eller mc-dagen
i Sundsvall den 24/5 (alt 2).
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Distriktsredaktör: Mats Larsson tar över efter Ingela Gardemyr.

MCT-info:  Flera firmor har anmält intresse att delta vid avrostningen den 10/5
för att visa upp sig själva och sitt sortiment. Den 4/5 kommer det att hållas en
genomgång i Örnsköldsvik med dom som skall vara funktionärer på
avrostningsdagen. Planeras att börja kl 09.00.
HPH (hjärna på hoj) planeras att genomföras i början av juni i Sundsvall och
Sollefteå.

7. Status

Avrostningen: Förberedelserna går planenligt.

Distriktsstadgarna: Kommer att uppdateras under året. Skall gälla fr.o.m.
nästa verksamhetsår.

Profilkläder: Nuvarande behov är täckt av de inköp som gjorts.

Profilproduktväska: Det har framförts önskemål att inköpa detta, för att kunna
visa för hugade spekulanter. Kostnad ca 3000:-. Beslöts att inköpa en
profilproduktsväska om inga andra möjligheter visar sig under
Sollentunamötet.

Hemsidan: Aktiviteter i kalendern skall även publiceras på hemsidan. Frågan
är hur vi ska kunna fånga upp de lokala klubbarnas evenemang. Möjligen
något för distriktsredaktören?

BRÖ-registret: (bärgning, räddning, övernattning) sid144-156 i SMC-
kalendern 2007. Leif tar upp några praktiska frågor om anmälan mm på
Sollentunamötet.

Länsspalten i MC-folket:  Manusstopp för nr 4/08 är den 17 mars.

Nyhetsbrevet ”Blaskan”:  Mats har lovat att göra nästa nummer av ”Blaskan”.

8. Övriga frågor

Styrelsefunktionärernas arbetsbeskrivning: Planeras att färdigställas under
hösten 2008.

 Utbildning för nya styrelsefunktionärer: (de 4 som inte åker till Sollentuna)
Niklas M kommer att ha en genomgång med dessa vid lämplig tidpunkt.
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Inköp av dator: Beslöts enhälligt att vi inte köper någon dator nu.

Årsmöte 2008: Beslöts att ha årsmötet den 16 augusti. (30/8 reservdatum)
Förfrågan om värdskapet går till Sollefteå.

Stora vårmässan: 25-27/4 i Gärdehov, Sundsvall. Ett bra kontaktforum
gentemot presumtiva nya medlemmar. En mässplats kostar 7000:-. Beslöts att
verka för en plats som vi kan dela med någon likasinnad organisation för att få
ner kostnaden.

Mc-dagen i Sundsvall: Den är planerad till den 24/5. SMC distrikt
Västernorrland avser att närvara för att visa upp sin verksamhet.

Avsked: Ingela Gardemyr meddelar att hon kommer att delge nye
distriktsredaktören vad som förevarit på Sollentunamötet innan hon flyttar och
lämnar sitt uppdrag. Leif överlämnar en avskedsgåva till Ingela som tack för
en gedigen insats i SMC.

NTF i skolorna:  Leif påpekar att det fortfarande finns tid att anmäla sig för att
hjälpa NTF med informationen i skolorna.

8. Nästa möte

Söndagen den 13 april i Ånge.

9. Mötet avslutas

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: justeras:

………………………………………… …………………………….
Erik Sundberg Leif Hemmingsson


