
Protokoll

Protokoll fört vid möt e 2012-12-09 med styrelsen för
SMC Västernorrland i Härnösand.

1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ordförande Katarina Funseth.

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

3. Närvarande fortecknas.
Katarina Funseth, Dan Bryneholt, Edk Sundberg, Ulf Johansson, Kenneth
Sjödin, Tony Sjölander och Eva Ståhl.

4. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

5. Föregående protokoll
Från den 21110 -72.Inget att tillägga.

6. Skrivelser, rapporter och beslutsärenden

Slorkurshelgen 2012:
Distrikstinformatör: I samband med riksårsmötet 2013 kommer det anordnas
en dag ftir distriktsinformatörerna. SMC-appen presenterades. Den antas så

småningom komma att ersätta nuvarande SMC-bok. Beslöts att organisera
distriktets e-post i enlighet med riktlinjerna som presenterades. Till en
kostnad av 99:-lär.
Vägspanare: Alla kan rapportera saker som hindrar trafiken eller utgör en
fara. Ring 0771-242424. Ytterligare information finns på internet,
http : //www.traf i kverket. se/pri vat.
Ordforande: Togs fram ett förslag till nya bestämmelser flör distriktstian. Bl.a.
föreslås att distrikten skall kunna använda pengama efter eget gotthnnande.

Mct/Knix
En riksomfattande obligatorisk kurs för instruktörer kommer att genomföras
under våren 2013. Vi ska bestämma tid och plats för vårt distrikt. Beslöts den
16 mars i Härnösand. Material till knixboken skall vara inskickat i februari.
Ulf och Hans kollar om vi kan få några sponsorer. Förslag från knixmötet om
att solidariskt dela på kostnaderna för resor och uppehäIle. Beslut vid nästa
möte.

Sveriges MotorCyklister
E-post : info. r.asl:erncfrlandlaepcsl:. sv(a. se

webb: www. svnc. se/vas:e|norr Lard
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Utbildningsgruppen
Instruktörsavrostningen blir den 4 maj på Sättna.
Avrostningen för allmänheten blir den 18 maj på Sättna.
Gruskurser har vi i dagsläget ingen planering för.
Knixkurser har vi som målsättning att kunna genomft)ra på Sättna under
20t3.

SMC 50 år
Ett antal ftirslag presenterades under storkurshelgen; Flaggköming/stafett från
hela landet till riksårsmötet. Personliga brev, locka fler och yngre att köra mc.
Beslut kommer. Fritt fram for alla att komma med ideer.

D istrikts årsmötet 2 0 1 3
Den 31 augusti hos Örnsköldsviks motorcykelklubb.

Kassörens rapport
Inga obetalda fakturor och vi har pengar i kassan.

7. Status

Distriktsspalten i Mc-folket: Deadline for material till nästa nr är 10112.

8. Övriga frågor

KnLr Varggropen
Västerbotten planerar att arrangera knix på Varggropens gokartbana. Det
tycker vi låter jättebra.

Nolia 2013
Västerbotten funderar att delta på Noliamässan 3-1 1 aug2013. Vill vi hjälpa
till? Hur många behövs och hur länge? Frågan bordläggs till nästa möte.
Katarina utreder.

VA§TERNORRI,AND
Sveriges MotorCyklister
E-posi : jnl]ar.-",astern.rrfandGepost. syma.se
webb: www. svmc. se/vasterncrrfand
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9. Övriga frågor

Nösta möte:

10 februari i Härnösand. Förslag på vårens möten är 1713,1614 och2l6.

10.Avslut

Ordftirande tackade de närvarande och ftirklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
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