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

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

E-post: info.vasternorrland@epost.svmc.se

webb: www.svmc.se/vasternorrland

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2009-06-17.

1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ordförande Leif Hemmingsson, polishuset, Storgatan 37
Sundsvall

2. Val av mötessekreterare.
Katarina Funseth valdes till sekreterare för mötet.

3. Närvarande
Leif Hemmingsson, Kenneth Sjödin, Katarina Funseth, Tomas Nilsson, Anneli
Tiainen, Björn Nordqvist

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

5. Föregående protokoll
Föregående protokoll 2009-04-04 lades till handlingarna

6. Skrivelser, rapporter och beslutsärenden
Region Norr Riksårsmöte 2010. Tur att arrangera Riksårsmötet ligger på de
norra distrikten. Jämtland ställer sig villig till att arrangera. Vi ställer upp med
hjälp om Jämtland vill. SMC centralt ej fattat slutgiltigt beslut än.

Riksårsmöte 5 september Öland. Leif i egenskap av ordförande åker ner redan
på torsdag kväll för att delta i sedvanlig ordförandekonferens fredag 4 sept.
Övriga styrelsemedlemmar återkommer om ev. deltagande.

Utbildnings- och aktivitetsplan 2009 kompletteringar:
3 maj: Instruktörsavrostning i Sollefteå. Genomförd
9 maj: Avrostningsdag/grundkurs för alla på Mitt Sverigebanan. Genomförd
ca 120 deltagare. Enkätsvar från kursen håller på att sammanställas.
9 maj: Bilprovningen har extra öppet hus Härnösand/Saltvik. Genomförd med
positiv respons från Bilprovningen som kan tänka sig ha mc-besiktning även
vid nästa års avrostning, om vi kör på Mittsverigebanan.
16-17 maj: Studiebesök på Rörken för grundkursinstruktörerna. Ersattes med
deltagande i SMC Stockholms instruktörsdagar på Mittsverigebanan.
16 maj: MC-dag i Kramfors. Genomförd ca 100 MC deltog i kortege.
16 maj: Besiktningsdag i Sollefteå. Genomförd.
29 maj: PreBike kväll tillsammans med MC folket och Magnus Klys.
Genomförd på Hotell Knaust. En hotellnatt lottades ut bland besökarna.
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30 maj: MC-dag i Sundsvall. Genomförd ca 800 MC i kortegen.
30 maj: MC-dag i Sollefteå. Genomförd ca 80 MC i kortegen
31 maj: BKK i Örnsköldsvik. Genomförd med ekonomiskt överskott.
6 juni: Riddarrundan i Sundsvall. Genomförd.
6 juni: Nationaldagsfirande i Sundsvall. Genomförd.
13-14 juni: Gruskurser. Genomförd
13-14 juni: BKK på Molandabanan. Genomförd, endast lördag 13 juni.
Kommande aktiviteter:
26-28 juni: Grundutbildning instruktörer Fällfors. 8 st från vårt distrikt
kommer att gå denna kurs.
Kommande datum på planerade aktiviteter:
4-5 juli: Gruskurs Steg 1 och Steg 2 i Matfors.
1 augusti: BKK Örnsköldsvik. Instruktörer behövs!
8 augusti: Storsjön runt SMC Jämtland kommer då att ha en prova-på-dag på
gokartbanan i Svenstavik. Instruktörer behövs!
13-16 augusti: BMW-klubbens årsträff Gullviks havsbad och SMC-rikskurs
BKK Mittsverigebanan. Resurspersoner och instruktörsmedhjälpare sökes.
22 augusti: BKK Svenstavik SMC Jämtland och SMC Västernorrland
ansvariga. Instruktörer behövs! Distriktsårsmöte i Ånge kl 17:00.
5 september: Planeras för BKK gokartbanan i Örnsköldsvik och deltagande
vid SMC riksårsmöte på Öland.
xx september: 2 gruskurser avses planeras och genomföras.

L-ABC/HLR utbildning för instruktörer. Röda Korset kommer att hålla den
kursen för instruktörer på två platser i länet i höst. Återkommer med datum.

Studiebesök instruktörer bankursplatser. Alla instruktörer är välkomna att
delta i kurser som anordnas av övriga distrikt. Ta kontakt med Tomas Nilsson.

Andra distrikt efterfrågar instruktörers hjälp. Vi får förfrågningar om att ställa
upp med instruktörer från bl.a. Västerbotten, Norrbotten och Jämtland m.fl.
Det är roligt att vi har duktiga instruktörer som efterfrågas och om det är
instruktörer som har möjlighet att ställa upp blir det en viktig kunskaps-
påfyllning för dem. Detta har vi nytta av i vår egen fortbildningsverksamhet.

Årsmötesplanering i distriktet. VMMCK är värdklubb den 22 augusti.
Årsmöte sammankörs med BKK i Svenstavik. BKK är förlagd så att det finns
möjlighet att delta på årsmötet efter genomförd kurs på vägen hem från
Svenstavik. Årsmötesplaneringen för värdklubben innebär lokal, fika/mat.
Styrelsen påbörjar avslutningen av verksamhetsåret. Kenneth Sjödin kommer
att gå in som hjälp till nuvarande kassör under återstoden av mandatperioden.
Revisorerna kommer att börja sin granskning av kassa m.m. efter juni månads
utgång.
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Kassarapport och ekonomi: Se ovan.

7. Status

Hemsidan: Hemsidan uppdateras löpande. Antal besökare på hemsidan ökar.
Positivt.

Distriktsspalten MC-Folket: Manusstopp kommande nummer 5 augusti för
utgivning v 36, samma vecka som riksårsmötet.

8. Övriga frågor
Svenska BMW-klubben årsträff Gullviks havsbad Örnsköldsvik13-16 augusti.
Vi är inbjudna att vara med. Vi ska vara där och bemanna tält, informera m.m.
följande tider:
Torsdag 13/8 eftermiddag och kväll
Fredag 14/8 heldag samt kväll
Lördag 15/8 fram till deras årsmöte, någon gång mitt på dagen.
SMC kommer att hyra en stuga med 6 bäddar för att klara bemanningen.
Katarina kommer att finnas där men fler instruktörer behövs. Anmäl till MCT.

Reseersättning. Frågan om det utgår reseersättning för instruktörsuppdrag vid
utbildningar inom länet har kommit till utbildningsgruppen.
Beslut: Styrelsen beslutar att det ej utgår reseersättning för instruktörer vid
utbildningsuppdrag inom länet. Om frågan kommer från instruktörer från
annat län vid genomförandet av kurser i vårt län så kommer styrelsen att ta
särskilt beslut i den specifika frågan.

SBS-utbildning (kurs Säkrare Bakom Styret). Erbjudande har kommit från
SMC Örebro och NTF att utbilda instruktörer i länet för att hålla denna
utbildning. Vi är positiva till detta.

9. Nästa möte
Lördagen den 22 augusti kl. 16:00 i anslutning till årsmötet någonstans i
Ånge kommun. Lokal meddelas senare.

10.Mötet avslutas
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet: justeras:

………………………………………… …………………………….
Katarina Funseth Leif Hemmingsson


