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STYRELSEMÖTE SMC Y 
Söndag 8 januari 2017 kl. 17.00 – 18.15 
Plats: Via Skype 
 
 
 
1. MÖTET ÖPPNADES 

Ordförande Anders-Pehr Gidlund hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE 

Carina Åström valdes att skriva protokollet. 

 

3. NÄRVARANDE FÖRTECKNAS 

Carina Åström, Anders-Pehr Gidlund, Marie Norberg, Peter Larsson, Anders Jönsson, Lennart 

Björklund, Christer Håkansson. 

 

4. DAGORDNINGEN GODKÄNNS 

Dagordningen lästes igenom och godkändes 

 

5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Anders-Pehr läste upp föregående mötesprotokoll, från den 25 september 2016.  

 

6. SKRIVELSER, RAPPORTER, BESLUTSÄRENDEN 

 Utbildningsgruppen. 

Vinterträffen konferens : Christer kollar upp olika möjligheter/priser till en eventuell 

konferens, och återkommer i den frågan antingen via Whats up eller mejl. 

 

Kurser 2017: 

En diskussion fördes om att fortsättningsvis hyra Sätta Flygfält och Varggropen i Ö-vik 

för våra kurser under 2017. 

 

Hans Hillgren får i uppgift att ta kontakt med Sättna Flygfält för att förhandla om 

deras priser inför kommande kurser 2017. Ulf Johansson får i uppgift att kolla 

detsamma, fast med Varggropen i Ö-vik. 

 

Diskussion fördes vidare över prissättningen vid våra kurstillfällen.  

 

Styrelsen beslutade: Knixkurs 300 kr för SMC-medlemmar och 500 kr för icke 

medlemmar. Styrelsen har tidigare beslutat om att alla MC-förare upp till det år de 

fyller 26 ska få rabatterat pris på våra knixkurser och därigenom endast betala 100 kr 

vid kurstillfället. 

 

Styrelsen beslutade: Avrostning 300 kr per tillfälle oavsett SMC-medlem eller inte.  

Alla MC-förare upp till det år de fyller 26 ska få rabatterat pris och därigenom endast 

betala 100 kr vid kurstillfället. 
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 Informatörer  

Dataåret 2017: Peter har uppdaterat webben för SMC Västernorrland, och däribland 

annat lagt in träffar/turer för olika klubbar i länet. 

 

Anders har haft mejlkontakt med Petra Holmlund SMC Riks angående viktig 

information i SMC-boken. Petra tyckte att vi skulle dubbelkolla med klubbarna i länet 

angående aktuella träffar, och lät meddela hur viktigt det är att hålla informationen 

på vår hemsida uppdaterad.  

 

 Kassarapport och ekonomi. 

Marie presenterade en lägesrapport över föreningens ekonomi, och det 

konstaterades att ekonomin ser god ut. 

 

7. STATUS 

 Distriktsspalten i MC-folket manusstopp kommande nummer: 23/1, 29/3, 2/5. 

Nästa manusstopp är den 23/1. 

 

Detta ska med i kommande nummer: Kort information om vad som hänt sedan 

senaste numret, att hålla uppsikt på Facebook och hemsidan över våra kommande 

utbildningar, samt någon trevlig rad om våren. 

 

8. ÖVRIGA FRÅGOR 

Inga övriga frågor togs upp. 

 

9. KOMMANDE MÖTEN 

 19/3 – Skype 19.00 

 

10. MÖTET AVSLUTADES 

Ordförande Anders-Pehr Gidlund tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________                                         _________________________ 

Anders-Pehr Gidlund   Carina Åström 
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