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STYRELSEMÖTE SMC Y  
Söndag 28 Januari 2018 kl. 19.00 – 20:00 
Plats: Via Skype 
 
 
 
1. MÖTET ÖPPNAS 

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

 

2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE 

Anders-Pehr valdes att föra protokollet, Anders Jönsson korrekturläser. 

 

3. NÄRVARANDE FÖRTECKNAS 

 Anders-Pehr Gidlund, Marie Norberg, Anders Jönsson, Lennart Björklund, Christer 

Håkansson, Katarina Funseth. 

 

4. DAGORDNINGEN GODKÄNNS 

Dagordningen lästes igenom och godkändes. 

 

5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Påminnelse gjordes angående utskicket om Team-tröjorna, Lennart tar tag i det igen. 
 

Ingen inbjudan har skickats till riks valberedning angående deras önskan att komma på ett av 

våra möten.  

 

6. SKRIVELSER, RAPPORTER, BESLUTSÄRENDEN 

Utbildningsgruppen.  

Bokningarna släpps den 1 februari, avrostnings-datum 12/5 och 19/5 måste verifieras 

snarast, Peter Larsson söker vidare. Korrekturläs informationen innan släppet. 

Bättre skyltning inför avrostningen:  Anders Jönsson ordnar större skyltar som vi ska 

sätta upp inför kurserna. 

Avrostning i Ö-vik. Tages med som möjlig aktivitet inför 2019. 

Antal deltagare. Diskussion fördes angående max antal deltagare vid knix-kurser, 

MCT Christer Håkansson förespråkade kvalitet framför kvantitet, med hänsyn till 

antalet deltagare per instruktör, Beslut: Max antalet höjs inte utan kvarstår vid 20 

personer, dock tillåtes viss flexibilitet att ta in fler om behovet uppkommer. 
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Resurser: Utbildningsansvarige Christer Håkansson förespråkar att styrelsens 

medlemmar som inte har utbildande funktion, ändå bör ställa sig till förfogande som 

funktionär vid de kurser distriktet arrangerar. 

Lycksele-konferensen 18-19/3 2018. Christer sammanställer ett mail angående den, 

och övriga  aktiviteter i distriktet samt skickar det till alla aktiva instruktörer och 

styrelseledamöter, ingen skriftlig inbjudan och anmälan har kommit ännu. 

Kursadministration:  Vi fortsätter kräva förskottsbetalning och föranmälan, på 

samtliga kurser, med viss flexibilitet vid kurstillfället om så krävs, strävan görs att allt 

ska ske kontantlöst. 

Kassarapport: Distriktets ekonomi är fortsatt god, kassören Marie Norberg önskar få 

kvitton i original i stället för skannade kopior, samt ett skrivet underlag som 

specificerar utgiften / utlägget i fråga, samt att dessa skall vara inskickade i skälig tid, 

Beslut: senast 30 dagar efter inköp / utlägg skall dokument i original för dito finnas 

kassören till handa.  

Distriktets Årsmöte.  Inga motioner har inkommit till distriktet. Valberedningens 

sammankallande Katarina Funseth meddelade att fyllnadsval för sekreteraren blivit 

aktuellt, förslag på ny framfördes... 

 

 

7. STATUS 

Manusstopp för distriktsspalten i kommande nummer av MC-folket. 

 Nästa manusstopp:  29/3 

Detta ska vara med i kommande nummer:  Reklam för distriktets kurser. 

 

8. ÖVRIGA FRÅGOR 

Inga övriga frågor. 

 

9. KOMMANDE MÖTEN 

Årsmöte 25/2, Styrelsemöte 11/5 på Sättna, 19 augusti via Skype, 18 november via Skype, 27 

januari -19 via Skype. 

 

10. MÖTET AVSLUTAS 

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

 

 

 

 

 

_________________________                                         _________________________ 

Anders-Pehr Gidlund   Anders Jönsson 

 


