
Protokoll

Ilrotokoll I'ört vid möte 2013-02-10 med sty'rclsen f'ör
SMC Västernorrland i Härnösand-

l. IVlötets öppnande.
\4iitct öppn*des ar, ordliirande Katarirra l;unseth.

2. Val av nriitesorcJliirarrde 1' rnötessekreterare.
'l'ill ordltrantle liir rttirtet valclcs Kataritta Funseth ocl: till scklr-tcrarc I:rik
Sr-rndl'rcrg.

3, Näin,arande förtt--ckrras.
K;itarina I:unsetlr. Dan Br-vneholt. Erilt Surrclherg. L,l1'.lohansson. licnnclh
Sjödin. B.irirn \Viclcn. Patrik Wållberg. l{ans lliilgcn oclr [va §råhl.

4. Codkännande av dagordning
Iröreslagen dagrildn ing sodkänclcs,

5. Irörcgåc-rrde piotokoll
Irrån den 9i l: -12. lngct att tillägga.

(r. Skrivelser'. rapportcr och heslutsärenden
Ii t h i I d n i n gs gr N ppe,, :
lnstruktiirsuihikiningrrr dcn I6 nrars i }Järnösancl. l.l anrrälda i dagsliiget.
Kurscn skii genomliiras. t,lll'slti stöta på nagra ltir att li'lla alla pliltscr.
instrulitiirsavrostninsen blir den .l nrai på Siittna.
Arroslning f'rir allnränlrctr--n hlir elcn l8 nra.i pa Siittna.
(intskurser; Fiirslag liiin Peter.lanulf. ll-12 niaf . Llll'ska räta ut rråura
liirgeteckcn. []cslut konr rner.
Kriixkurser l0li: ;\nrhitioncn är årtt arrångerii tr'å kurscr pä Sättna. 29,'6 ocl-r

24itt är vår arbetshvprltes. Århetct tirrtgiir.
Sit/,C 50 år
Där ser vi nrc-c{aearna hclscrn* r,l8 r.rch v JI i §unrlsvall sonr i,iktiga
tillfällcn att uppntärksnrlnra SI\,{(l 5(} är. I iivrigt ar,vaktar vi niisla cerrlralii
ruriitc i nrars.
l:iirsl*g.ft'ån *nixmiitet utt solirlnriskt delo pti liostnuiltntn./iir resur oclt
uppdtiille.
St1'rclseu hesltit att \r'ästcrnorrland iir positiva rill liirslauct.
Nolitt 2013
\ii har intr: IäIt neu:ot s\ar liån \,'iisterhottcn pil \er thrlriigan iintru. Ijriigarr
trorclliiggs tilI nästa nrillc.
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/{ns.sorglrs rapporl
Vi har perlgar i kassari och vi haller budgelen.

7. Statr.rs
Distrihlsspalten i l{c-fol*eL' Deadline Iiir nratcrial till rrr 4 iir 18i3.
[)ii hoppas vi kunna skrir,ir on1 avrosiningen. gruskurscrna och knixkLrrserna,

8. Övriga frågor
Po I i ca' nnt k rii n * n n d e sii rbe h u n d I i n g oc h j ii nrc tii I I d h etsp I a n .fö r
.Sverrge.s Motorq,klister SMC 20 I J
Katarina dclgav oss SIVCI riks ilokr"rrnent i rubricerade ärcndt n.
Sliipvttgnen.
Vår släpiagn strir l.n. på r,interfhrvaring. När snösnrältningen sätter in ska vi
göra cn invenlering ör,er vacl vi har i den och vad vi hehöver kompleltera.

,\''ri,srn möfu:

I7 nrerrs illärriösand. Förslag på r'årcrrs rrriiten är l4i4 och2l6.

9. Avslut

Ordtiirandc tackar{e cle närvarande och liirklaracle rnötct avslutat.

Vid protokollet: .lusieras:
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