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Styrelsemöte       

 

Protokoll  

Söndag 3 februari, kl 19 via SKYPE 

Kallade (10)  

Ledamöter/suppleanter: Marie Norberg, Lars Forsberg, Anders Jönsson, Christer Håkansson, Anders-Pehr Gidlund,  
Lennart Björklund, Peter Larsson. Valberedarna Katarina Funseth , samt revisorerna Carl Junker och Stefan Nilsson 
är frivilliga.   

 

Dagordning och protokoll. 

 Mötet  öppnas (ordförande) .  

Anders-Pehr hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 
 

 Val av mötesordförande/mötessekreterare (i ordinaries frånvaro) 

Anders-Pehr Gidlund valdes till mötesordförande och sekreterare 
 

 Närvarande  förtecknas 

Marie Norberg,  Christer Håkansson, Peter  Larsson, Lasse Forsberg och A-P Gidlund närvarade vid mötet 
 

 Dagordningen  godkänns 

Mötet godkännde Dagordningen . 
 

 Föregående  protokoll  

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 Skrivelser,  rapporter,  beslutsärenden * 

 Utbildningsgruppen:   

Utbildningsdatum från SHRA i sundsvall är preliminärt ok, Peter dubbelkollar. 

Kursdatum på Varggropens cart-ring är ok, dock måste vi flytta kursen i augusti till den 18:e, informera om detta på 
webben, bokningen och via spalten. 

Den 23 och 24 mars hålls utbildningen Råd och riktlinjer 3.0 i övik på ÖMCC, Niklas och Maria från SMC norrbotten 
håller i kursen,  deltagare från hela norrland samlas och pluggar på. De av oss som redan gått  kursen kan bli 
tilldelade arbetsuppgifter att utföra i samband med detta arrangemang. 

Christer har gjort upp med Strand hotell så vi får bättre pris på rumshyran i samband med kursen 23-24 mars. 

Beslut:  SMC Västernorrland beslutar att köpa ut en svart T-shirt med SMC-tryck och distrikt-tillhörighet, till varje 
aktivt deltagande funktionär, styrelsemedlem ,instruktör eller aspirant. Priset på tröjan är 224 kr/st. Inköpet sker via 
SMC webshop. 

Profilkläder från riks. Här väntar vi på ytterligare mail, med beställningsförfarande. 

Vi lägger ner våra planer på att trycka upp egna kläder från 2018 och förlitar oss på riks. 

 Informatörer,    

Christer och Anders Jönsson har öppnat ett Instagram-konto till SMC Västernorrland, Christer administrerar detta, 
Anders Jönsson kollar om det går att samköra FB och Instagram , synka uppdateringarna i mellan dem.
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 Kassarapport och ekonomi,  

Distriktets ekonomi är fortsatt god, budget för kommande år är gjord, revisorn utför sitt arbete med 
bokföringskontrollen inför årsmötet.  

 Inkomna Motioner inför årsmötet. 

Ingen motion har inkommit. 

 Förberedelser inför årsmötet. 

I skrivande stund är 24 st anmälda till möte och middag, Nytt rekord!! sista anmälan den 6/2. några fler tillkommer 
säkert. Allt verkar ok inför mötet. 

 Deltagare vid riksårsmötet och ordismöte 2 /5 

Ordförande A-P Gidlund åker, fråga om resesällskap är ställd, besked väntas vid årsmötet. 

 

 Status  

 Distriktsspalten i MC-Folket manusstopp kommande nummer, 29/3 , 26/4. 

 Detta ska med i kommande nummer…  

uppdaterad information om kurserna datumändring i augusti. och presentation av styrelsens sammansättning. 

 Övriga  frågor  

Marie och Lasse tar med SMC-material från förvaringsplatsen i Härnösand till Övik för förvaring i distriktets 
släpvagn istället... SMC -Y kollar med ÖMCC om det går att ev hyra plats för förvaring av saker hos dem. 

  Kommande  möten :  årsmöte 16/2, konstituerande möte 16/2, riks årsmöte 3/5, styrelsemöte 10/5 på Sättna.  
Styrelsemöte den 25/8 via Skype,  

 Mötet  avslutas 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

 

Örnsköldsvik den 3.e februari 2019, Vid protokollet Anders-Pehr Gidlund. 

 

Korrekturläsare Marie Norberg, Peter Larsson, Christer håkansson, Lasse forsberg 


