
Protokoll

Protokoll fiirt vid möte 2010-12-12 med styrelsen för
SMC Västernorrland.

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

2. Val av mötesordforande / mötessekreterare.
Till ordförande för mötet valdes Leif Hemmingsson och till sekreterare Erik
Sundberg.

3 . Närvarande forlecknas.
Leif Hemmingsson, Katarina Funseth, Dan Bryneholt och Hans Hillgren i
Sundsvall. Erik Sundberg och Ulf Johansson deltar via telefon.

4. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

5. Föregående protokoll
Från den 17l10-10. Ekonomisk rapport från vårt deltagande i riksårsmötet
efterfrågas. Frågan om släpvagn är inte löst ännu, men är under bevakning.
Distriktspolicy om skadeersättning är under behandling.

6. Skrivelser, rapporter och beslutsärenden

Årsmöte 20II: Inget besked ännu. Leif bevakar frägan.
Fortbildningsverksumlret kursdatum.' Instruktörsavrostning i Ö-vik 7-8 maj.
Samordning med övriga norrlandsdistrikt har diskuterats. Grundkurs-
avrostning i Sundsvall 14 mal och O-vik 15 maj. Knix i Ö-vik 29 maj och27
augusti. Ambitionen är attha en knix i juni också.

Instruktörskonferens: Deltagande i instruktörskonferensen v6 20i 1 blir Ulf,
Katarina, Tomas och Bjöm.
Region Noru, samverkansfrågor: (Peter Janulf ansluter på telefon för denna

punkt) Diskussioner har forts i samverkansmöte om en gruskurs i Hemavan
17-lgjuni, Peter kan tänka sig att ställa upp som instruktör om det inte stör

kursverksamheten i distriktet. I övrigt faller arrangemanget under distrikt
Västerboff ens verksamhet.

7. Kassarappott
Kassören är förhindrad afr delta, men meddelar att pengar finns i kassa och Pg.
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8. Status
Hemsidan: Uppdatering kommer att ske snart. Under våren 2011 kommer en

ny webblösning att tas i drift.
Distriktsspalten i Mc-folket: Deadline ör material till nr 3- I I är 31 jan.

9. Övriga frågor
Rapport Tcibymötet: Samtliga deltagare var nöjda och fann dagarna givande.
Leif och Dan (informatörsträffen) fick två uppdrag: SMC Vnrl skall supporta
lokala Mc-handlare på motorcykelns dag helgen 7-8 maj och vidare ska vi
in lorskaffa en internetdo män " smc vasternorrland. s e ".
LABC-kurser: Ulf rappofierade om erbjudna LABC-kurser i tre kategorier;
medlemmar, instruktörer och sjukvårdare. För närvarande har vära instruktörer
gått kurs för mindre än ett år sedan. Ulf kollar om vi har någon som vill gå

kurs som sjukvårdare. Hur intresset från medlemmama är har vi inte någon

uppfattning om for närvarande.

10.Nästa möte
Nästa möte blir den 20 februan. Frågan går till Tony om vi kan vara i
Härnösand då.

I l.Avslut
Ordförande tackade de närvarande, önskade god jul och gott nytt år samt

förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Erik Sundberg
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