
Protokoll

Protokoll fört vid möte 2013-03-17 med styrelsen för
SMC Västernorrland i Härnösand.

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

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

3. Närvarande fortecknas.
Katarina Funseth, Erik Sundberg, Ulf Johansson, Björn Widen, Hans Hillgen
och Tony Sjölander.

4. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

5. Föregående protokoll
Från den l012 -13.Inget att tillägga.

6. Skrivelser, rapporter och beslutsärenden
Instruktörs utbildningen I 6 mars, reflektioner:
En bra utbildning, men vi kommer att behöva tänka igenom, diskutera och
öva ft)r att kunna tillämpa det nya tänkesättet.
Instruktörsavrostningen 2 0 I 3 :
Endagskurs lördag den 4 maj på Sättna. Samling 08.00. Beräknat avslut ca
16.00. Övernattning fredag till lördag fcir de som har lång resväg.
Avrostning 20 I 3, inbj udan:
Avrostning för allmänheten den l8 maj på Sättna. Klockan 10-14.Inbjudan i
Länsspalten, MC-folket. Kompletterat med affischer senare under våren.
Gruskurser:
1l-12 maj. Mer info kommer.
Knixkurser:
På Sättna 2916 och2418kl.9-14. Västerbotten planerar knixkörning på
Varggropen sista helgen i maj. Vi hjälper till i den mån det behövs.
SMC 50 år:
Inget nytt sedan förra mötet.
Kal lels e D istrikts års möte :
Införs i länsspalten MC-folket. Samling 12.00 vid Ömcc:s lokal i
Örnsköldsvik den 31/8. Årsmötet börjar 15.00 och middagen 17.00.
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Inköp miisstcilt:
Inkommit erbjudande om köp av mässtält. Inte aktuellt just nu ftir vår del.
Inköp av proJilkliider:
Ordforande och distriktsinformatör tar fram förslag och prisuppgifter till nästa
möte.
Nolia 2013. Reseerstittning till de som sttiller upp:
Oklart i dagsläget över omfattningen av detta. Frågan bordläggs i väntan på
mer information.
Kassarapport:
Inget att rapportera i kassörens frånvaro.

L Status
Distriktsspalten i Mc-folket: Deadline för material till nr 4 är 1813.

8. Övriga frågor
Slcipvugnen:
Vår släpvagn står f.n. på vinterftirvaring. Katarina kollar upp om ev.
besiktningsbehov och flyttar den till Sättna inftir instruktörsavrostningen.

Niista möte:

14 april kl. 16.00 i Härnösand.

9. Avslut

Ordförande tackade de närvarande och forklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: j usteras:
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