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Styrelsemöte       

 

Styrelsemöte SMC Y  

Fredag 6/5 kl. 19.00-21.00 
Sundsvalls Raceway, på logementet 
 

Kallade (13)  

Ledamöter/suppleanter: Marie Norberg, Carina Åström, Anders Jönsson, Christer Håkansson, Anders-Pehr Gidlund, 
Hans Hillgren,, Bengt Bergström, Lennart Björklund. Valberedarna Katarina Funseth och Peter Larsson samt 
revisorerna Ulf Bohlin och Stefan Nilsson är frivilliga.   

 

1. Mötet  öppnas (ordförande) . 
 

2. Val av mötesordförande/mötessekreterare (i ordinaries frånvaro) Anders-Pehr Gidlund skriver protokollet. 
 

3. Närvarande  förtecknas 

Peter, Hans, Katarina,  Marie,  Lennart,  Krister,   A-P,  Anders. 
 

4. Dagordningen  godkänns  ...Godkänd 
 

5. Föregående  protokoll  

Stödpunkter upplästes 

6. Skrivelser,  rapporter,  beslutsärenden * 

• Utbildningsgruppen: Funktionärer,  kursförberedelser, alla instruktörer bör anmäla sig via hemsidan.  Lättare 
information om instruktörsavrostningen. och kurserna.  Mct utser ansvarig TL till knixkurserna när han ser 
vilka som finns att tillgå.. 

• Informatörer : Kursreklam, sen leverans från tryckeriet gör att vi saknar visitkort till northbikedagarna..  

 Vi har ny plats till mc-dagen den 28/5. Katarina riggar tält och informationsmaterial. 

• Swish till marie Norberg 070-2608093 på avrostningen, märk med namn och kurs. 

Skype. Hans tycker att Skype är ointressant för sin del. 

• Kassarapport och ekonomi,  Distriktstian betalas in med avdrag gjort för konferenshelg och ordförandemöte. 

• stadgeuppdateringen, som kom av sig …  styrelsen informerades om att vi får en central stadgeuppdatering som 
vi kan klubba på årsmötet. Vi lägger vår egenhändigt gjorda ändring åt sidan och inväntar den centrala. 

7. Status  

• Distriktsspalten i MC-Folket manusstopp kommande nummer,  2/6, 8/8, 26/9.  

• Detta ska med i kommande nummer…… information om kommande event. Årsmötestider åkning kl 13, möte kl 
16 , middag kl 18, 27/8. 

Tack till deltagare på tidigare. 

 

8. Övriga  frågor 
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fråga angående intressekoll  kurvkurs  från … ej realistigt att vi kan göra en egen kurs... 

körning i Hörnefors på halkbanan i smc västerbottens regi. 

Kolla vilka som ska väljas om till styrelsen på årsmötet.  Meddela valberedningen. 

Vi behöver fler instruktörer, vi måste ha öppna ögon och öron. 

 

9.  Kommande  möten :  7/8 

 

10. Mötet  avslutas 

 

 


