
Styrelsemöte SMC-Vn via Skype     2018-09-09 

 

1. Mötets öppnande.  
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet 
 

2. Mötessekreterare. 
Lasse Forsberg 
 

3. Närvarande 
Marie Norberg Anders Jönsson Anders-Pehr Gidlund, Lennart Björklund, Lasse Forsberg och 
Christer Håkansson 
 

4. Dagordningens godkännande. 
Mötet godkänner lagd dagordning.  
 

5. Föregående protokoll. 
Finns att läsa på hemsidan för SMC Vn 
 

6. Skrivelser, Rapporter, Beslutsärenden. 
- Årsmötet tid och plats: Ö-vik föreslås som plats. MC-klubb ska tillfrågas om 

arrangerande. Svar meddelas senare.  
 

- Kurshelgen: 2018. 17-18 November. Sista anmälningsdag 5 oktober 
 

- Utbildningsgruppen: Christer redovisar muntligt sommarens utbildningstillfällen från 
avrostning till Knix-kurser. Sammanfattningsvis har genomförandet varit bra. Önskan 
finns om att fler instruktörer och kringpersonal ska finnas på plats vid dessa 
utbildningstillfällen. Att förändring eventuellt behöver göras vad gäller mat vid kurserna. 
Hamburgare vid Knix var uppskattat och bör fortsättas med. Tiden 09.00 – 15.00 likaså. 
En ny instruktör är utbildad och två aspiranter finns. Kostnaden för hyran blev 3000kr.  

 
Instruktörsutbildning 11 maj 
Avrostning 18 maj 
Knix 2 juni och 4 augusti  
Ovanstående utbildningstider skall vara med i SMC-boken för 2019  
 

 
 

- Informatörer: Ingen vald informatör finns med vid mötet.  
Anders J har lagt information på Facebook. Fler bör hjälpa till med information till 
klubbar eller vid MC-utbildning för körkort tex Risk Ettan  
 

- Kassa rapport: Marie redovisar en kassa på 138 204kr. Återbetalshantering: Förslag 
kommer att inga anmälningskostnader återbetalas 2 veckor innan utbildning. För stor 
administrativ hantering för kassör att hantera som det varit. Lagd kostnad ligger.  

 
7. Status 

- Distriktsspalten i MC-Folket: Manusstopp 24/9.  Mötet föreslår att det ska framkomma 
att SMC-Vn utvecklar utbildningarna med hjälp av ny teknik i form av film av deltagare 



från ovan med hjälp av Drönare. Digital incheckning vid kurser. Att inlägget även ska 
handla om genomförda kurser 2018.  
 

8. Övriga frågor 
Inga övriga frågor framkom.  
 
 

9. Kommande möten 
10. Styrelsemöte 18 november 

 
11. Mötet avslutas. 

 
 
 
 
 
 
 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
Justerare 
 

 
 


