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Styrelsemöte
Protokoll från mötet 

torsdagen den 22 augusti, kl 19 via SKYPE
Kallade (13) 

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 , Tony 
Sjölander samt revisorerna Carl Junker och Stefan Nilsson är frivilliga.  

Dagordning /protokoll

1. Mötet  öppnas (ordförande) .
Ordförande  hälsade  välkommen och öppnade mötet

2. Val av mötesordförande/mötessekreterare (i ordinaries frånvaro)
A-P förde ordet och antecknade protokollet

3. Närvarande  förtecknas
Anna-Karin Söderlind,  Anders Jönsson, Anders-Pehr Gidlund, Christer Håkansson, Ingela Gardemyr, Lars 
Forsberg och Marie Norberg närvarade på mötet.

4. Dagordningen  godkänns
Dagordningen synades och godkändes av mötet.

5. Föregående  protokoll 
Föregående protokoll lades till handlingarna

6. Skrivelser,  rapporter,  beslutsärenden *
 Utbildningsgruppen: 
 Sammanfattning av 2019 års aktiviteter gjordes, vi behöver skapa en större och mer engagerad instruktörskår 

och få med fler resurser, en enkät ska skickas ut till våra instruktörer för att få ett underlag på hur vi vill se SMC 
Västernorrland i framtiden. Planeringen ska förbättras, tidigare vara färdig och helst inte krocka med andra 
MC-event. Mer krut borde läggas på samarbete med granndistrikten, 

 Rekrytering av fler instruktörer och  funktionärer. Hur gör vi, ideér?
A-P föreslog ett snabbmöte efter genomförda kurser där instruktörerna får nämna lämpliga kandidater, om 
några. Inget beslut taget.

 instruktörskonferens kommer hållas under 2020, förslag på innehåll kan mailas till Staffan på kansliet,
 storkurshelgen 15 – 17 November på Arlanda stad,  Vi anmäler oss själva när anmälan öppnar, så många som 

möjligt och åker tillsammans som tidigare år.
 Informatörer,   

Anders Jönsson visade resultatet av årets enkäter som skickats till kursdeltagarna. De allra flesta är nöjda eller 
mycket nöjda med våra prestationer, men förbättringsmöjligheter finns också. Enkätens resultat delas med 
styrelsens medlemmar.

 Kassarapport och ekonomi, 
Distriktets ekonomi är god, däremot har kassören bekymmer med att få utlovad hjälp av revisorn när det gäller 
bokföringsprogrammet. Åtgärd krävs.

 Remiss från Trafikverket angående hastigheten på väg 86 och 87, yttrandemöjlighet finns tom 26/9,

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


Inget yttrande kommer skickas från SMC Västernorrland.
 planering av vårt Årsmöte, datum, tid, arrangör,

Föreslaget datum är 22/2-2020, föreslagna arrangörer är , Egen regi, high coast riders, platser som björkudden 
eller högakusten-hotellet nämdes. Diskussionen och planeringen sker utanför mötesrummet, förslag skickas till 
ordförande.

 Ordförandeposten
Anders-Pehr meddelade att han kan tänka sig att fortsatt bli omvald om så årsmötet behagar, detta sedan han 
tidigare flaggat för viljan att bli utbytt, däremot vill han inte åka på ordis-möten utöver konferenshelgen eller på 
riks- årsmöte. Mötet uttryckte välvilja och förstående.

7. Status 
 Distriktsspalten i MC-Folket manusstopp kommande nummer,  23/9.
 Detta ska med i kommande nummer… 

flagga för årsmötet, och för att 2020 år utbildningar publiceras i slutet av januari
8. Övriga  frågor 

Inga övriga frågor ställdes.
9.  Kommande  möten :

 16/11-19 på Arlanda stad
10. Mötet  avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders-Pehr Gidlund.

Justeras

Lars forsberg


