
Sveriges MotorCyklister Västernorrland 
c/o Gidlund, Högbacksvägen 11, 89142 Örnsköldsvik 
Tel: 070-3590529 

ordforande@smcvasternorrland.se 
www.smcvasternorrland.se 
 

Styrelsemöte       

 

Styrelsemöte SMC Y  

fredagen den 10 Maj, ca kl 19 på Sundsvalls Raceway, Sättna. 

Kallade (13) Närvarande 10 personer  

Ledamöter/suppleanter: Marie Norberg, Lars Forsberg, Anders Jönsson, Christer Håkansson, Anders-Pehr Gidlund,  
Lennart Björklund, Peter Larsson,  Anna-Karin Söderlind, Ingela Gardemyr.  Valberedarna Katarina Funseth.  

 

Dagordning  

 Mötet  öppnas (ordförande) . 

Anders-Pehr Gidlund hälsar alla välkomna och öppnar mötet 
 

 Val av mötesordförande/mötessekreterare  

Anders-Pehr Gidlund och Lars Forsberg         
 

 Närvarande förtecknas 

Se ovan.  

 Dagordningen godkänns 

Godkänns av mötet 
 

 Föregående protokoll  

Läses upp i delar av ordförande och läggs därefter till handlingarna. 

 

 Skrivelser,  rapporter,  beslutsärenden * 

 Utbildningsgruppen: Informerar om kommande händelser.  

Avrostning kommande helg på Sättna Race Way.  

2 Juni Knix i Ö-vik samt den 18 augusti. Plats Varggropen 

instruktörskonferens 2020, förslag på innehåll kan mailas till Staffan, 

storkurshelgen 15 – 17  November på Arlanda stad, möjligt nytt upplägg med utbildningsmoduler 

Fler instruktörer bör utbildas för att täcka behovet till utbildningar. Gärna yngre personer för utbildning.  

Förslag för anordnade av en utbildningshelg för styrelsen m.fl är önskvärt för att sammansvetsa och lära känna 

varandra bättre.  

 Informatörer.   

Mail har skickats till körskolor för samarbete. Svaren har varit ”kyliga eller inte alls” En körskola i Ö-vik har visat 

intresse. Alla kör Risk ettan i Härnösand, där når vi alla med vår information 

mailto:ordforande@smcvasternorrland.se
http://www.smcvasternorrland.se/


 

 

 Kassarapport och ekonomi,  

Ca 85 000 kr finns i kassan enligt kassören 

 Rapport från riksårsmötet och ordis-mötet. 

Ordförande informerar kort om mötet 

 

 Status  

 Distriktsspalten i MC-Folket manusstopp kommande nummer, 27/5,  12/8, 23/9. 

 

 Övriga  frågor  

Christer kollar upp företagskort för inköp vid Coop 

Anders J skapar ett konto för You Tube för att lägga upp filmer som tagits med drönaren 

 

  Kommande möten.  

 Mötesdatum, 25/8 via Skype kl 19.00 

 Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse och mötet avslutas.  

 

 

 

Sekreterare 

 

 

 

Lars Forsberg 

 


