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2008-04-20

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 2008-04-13.

1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ordförande Leif Hemmingsson i SMCK:s lokal i Sollefteå.

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

3. Närvarande
Leif Hemmingsson, Tomas Nilsson, Erik Sundberg, Joachim Öhman, Ann
Sofie Höglin Klasson och Janne Zetterlund.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

5. Föregående protokoll
Från den 12/2-08. Protokollet är justerat.

6. Skrivelser och rapporter

1000 mil mc-väg: Leif har varit på möte i ärendet. Han kunde presentera en
exempelsamling med åtgärdsförslag. Tomas skall få ett exemplar för att läsa
igenom och lämna synpunkter på.

Kontakter med VV och NTF Västernorrland ang. bidrag och utbildning: Leif
har fortsatt goda kontakter med båda organisationerna.

Deltagande i Stora vårmässan 25-27 april: Leif har hyrt en plats och beställt
320 tidningar och sonderat marknaden avseende ytterligare saker vi kan
behöva. Vi börjar redan på torsdag kväll med förberedelserna. I övrigt har Leif
köpt 2 grå västar för 520:- (profilkläder) och en reklamflagga för 2 000:-.

Seminarium om skyddsutrustning:  Torsdagen den 29 maj kl 18.30 kommer en
representant från Jofama till Vibackeskolan för att hålla föredrag om
skyddsutrustning. Allmänheten kommer att inbjudas. Arrangemanget sker i
samarbete med lokala mc-handlare.

Seminarium med Petra Nordlund:  Den 28/6 kommer Petra Nordlund upp för
att delta i en mc-dag och hålla ett spännande seminarium om sitt jobb.

Valberedningen: Janne Zetterlund från valberedningen deltar på mötet för att
uppdatera sig med styrelsearbetet.
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Sekreterarens rapport:  Sollefteå motorcyklister hälsar alla välkomna till
årsmöte den 30/8.

Länsinformatörens rapport:  Eftersom Mats inte närvarar på mötet, kommer
Leif att dubbelkolla läget inför de deadlines (21/4 och 26/5) vi måste följa för
att få ut vår information i länsspalten.

Blaskan:  Ordförande planerar att skicka ut ett nyhetsbrev som ersättning
eftersom Blaskan inte kommit ut på ett tag.

Kassörens rapport:  Joachim rapporterar att läget är under kontroll. Vi har
betalat hyran för Mittsverigebanan inför avrostningen och i övrigt ser läget bra
ut jämfört med tidigare år.

MCT-ansvarig rapport:  300 koner för totalt 3 000:- har beställts. Den 4/5 blir
det instruktörsutbildning i Ö-vik. 28 anmälda varav 7 nya. Tillstånd för
körövningarna är klart och inga kända kostnader förutom kost och logi
tillkommer.
Den 10/5 blir vi 32 banfunktionärer och minst 10 i förplägnadsgruppen.
Förslag på en värdekupong att lämna till mc-handlarna mottogs entusiastiskt
av mötet. Tomas kunde meddela att Bridgestone har skänkt 2 däck.
I slutet av maj (preliminärt den 25:e) kommer vi att hålla en BKK-kurs på
gokartbanan i Ö-vik.
Önskemål inför höstens instruktörskurser är att vi ska kunna skicka 5
deltagare.

7. Status

Hemsidan: Aktiviteter publiceras löpande.

8. Övriga frågor

Deltagande vid mc-dagen 24 maj i Sundsvall: Vi kommer att närvara och
presentera vårt arbete. Skulle det visa sig nödvändigt kan vi kanske bidra till
kostnaden för polistillståndet.

Träffar med märkesklubbar:  Janne Zetterlund undrar om vi kan ha någon
form av samarbete med märkesklubbarna i distriktet. För hans del var det
BMW-klubben som var mest angelägen. Mötet ställer sig mycket positiva till
förslaget.   
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9. Nästa möte

För närvarande är kalender fullbokad till mitten av juni. Inga beslut fattas nu.
Ordförande kallar till nästa möte.

10.Mötet avslutas

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: justeras:

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


