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Protokoll för styrelsemöte SMC Y  

Söndag 19 januari kl. 16.00-18.00, 

Härnösands teater 

 

Närvarande  

Ledamöter/suppleanter:, Katarina Funseth, Dan Bryneholt, Tony Sjölander, Björn Widén, 
Eva Ståhl, Hans Hillgren och Patrik Wållberg. 
 

Dagordning  
1. Mötet öppnas. Katarina förklarar mötet öppnat. 

 
2. Val av mötesordförande/mötessekreterare : Katarina, ordförande, och Eva, sekreterare. 
 
3. Närvarande förtecknas 

 
4. Dagordningen godkänns 

 
5. Föregående protokoll Katarina läser upp föregående protokoll som godkänns. 
 
6. Skrivelser, rapporter, beslutsärenden * 
 Utbildningsplan 2014 

 Pedagogikkursens blir 16/3 på Teatern i Härnösand. Någon i utbildningsgruppen 
kontaktar Jämtland och Västerbotten för att se ifall de har någon som behöver gå 
pedagogikkursen. Katarina har lista för de som kan vara aktuella i Västernorrland. 

 Instruktörsavrostning  3.e maj Sundsvall Raceway, Sättna  
 Grundkurser: avrostning 17:e maj. Sundsvall Raceway Sättna 

Pris: 200 kr/pers med eller utan passagerare. Klubbpris: 1000 kr oavsett deltagare. 
Övernattning 200 kr/person. 48 sängplatser.  

 Gruskurserna: Inget klart eller inrapporterat från Peter. 
 Knixkurser: Kommer att köras på Sundsvall Raceway, Sättna, 14/6 preliminärt ok 

för första Knix-kursen, Hans får besked nästa vecka. 16/8 är upptagen och nytt 
datum för den andra knixen skulle kunna vara den 9/8. Vi avvaktar bekräftelse ifall 
datum fungerar med Sättna. Hans håller kontakten. 

 Nomineringar till NTF Västernorrlands styrelse, två personer: 
 Vi nominerar Katarina. 

 Policy mot kränkande särbehandling SMC:  
 Ordförande läser upp policyn och den läggs till handlingarna. 

 Likabehandlingspolicy/jämställdhetsplan SMC:  
 Ordförande läser upp policyn och den läggs till handlingarna. 

 Kassarapport och ekonomi. 
 Kassören ej närvarande, ingen rapport. 

 
7. Status  
 Distriktsspalten i MC-Folket manusstopp kommande nummer: 28/1 

Detta ska med i kommande nummer: Avrostningen, instruktörsavrostningen. 
Knixkurserna. Boende finns till avrostningen för de som vill komma på fredagen. 200 
kr/pers, bokas via Hans, senast besked 11/5. Avrostningen: Klubbpris: 1000 kr oavsett 
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deltagare.  
Klubbanmälan med namn på deltagare senast 15/5 till Dan Bryneholt. 
Klubb i Övik har nappat på att göra en klubbkurs.  
 
 

8. Övriga frågor  
 

 Twitter: Dan informerar om Twitter och hur utvecklingen ser ut i Sverige. Det är ett 
smidigt sätt att hålla dialog och diskussioner med många. Det forum som idag 
växer snabbast, framför allt bland de yngre. SMC Västernorrland har nu ett konto 
som Dan håller på att testa. Mötet bestämmer att vi testar att finnas på Twitter 
under 2014. 

 Dan ska kolla ifall det går att länka inlägg från Facebook och Twitter till hemsidan. 
SMC Skåne har så på sin sida. 

 Motorfestivalen  Northbike Sundsvall: 3-4/5 i Sundsvall. Dan och Eva lördag. Dan, 
Katarina och Tony söndag. 

 NRS, Norra Roadracing Sällskapet: De har en funktionärsutbildning som de kan 
även erbjuda våra funktionärer. NRS har även frågat ifall de kan få komma och 
synas när vi har våra aktiviteter. Björn ställer frågan på insyltade-listan.  

 Insyltade listan google. En förfrågan om korrekta uppgifter på listan läggas ut på 
hemsidan och i facebookgruppen. 

 Jämtland har frågat ifall de kan komma på våra kurser som instruktörer. Helt ok. 
 Övik och kursverksamhet: Pickles, (tjejavdelningen inom ÖMCC), skulle vilja ha en 

knix. Vi är positiva till detta och de kommer att återkomma. 
 
 Nästa möte:   

23 februari 
 

9. Mötet avslutas 
 
 
Härnösand den 19 januari 2014 
 
 
 
 
Katarina Funseth   Eva Ståhl 
Ordförande   Sekreterare 


