
 

 

STYRELSEMÖTE SMC VÄSTERNORRLAND 

20201025 2018 kl. 19.00 – 21.00 Plats: Via Teams  

 
 

1. MÖTET ÖPPNADES 

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

 
2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE 

Anders  Jönsson valdes att skriva protokollet. 

 
3. NÄRVARANDE FÖRTECKNAS 

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

Katarina Funseth, Anna-Karin Söderlind. 

 
4. DAGORDNINGEN GODKÄNNS 

Dagordningen lästes igenom och godkändes 

 
5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Anders-Pehr läste upp föregående mötesprotokoll, från den 20200120. 

 
6. SKRIVELSER, RAPPORTER, BESLUTSÄRENDEN Utbildningsgruppen. 

 

● Utbildningsgruppen: kurser 2021, instruktörs kåren 

 

säsongen 2020 hade vi inget aktivitet på grund av corona...Så ett förslag till styrelsen till Riks ett 

möte online, men centralt ville ha den IRL. Men dock ska ett teams möte i november med alla 

MCT i hela sverige. 

Knixen känns old school, vi skulle vilja uppdatera den och ev köra en trafiksäkerhetsutbildning 

istället. 

2021 MSB, måste ta upp dialogen igen 

samt varggropen 2-3 knix 2021 

Vem tar dialogen med MSB, Anders J, förslag på datum 7-9 maj 2021 

Vem tar dialogen med varggropen, christer kollar med ulf om han kan kolla datum och boka 

 

 

● IRL-träff 2021, tankar och förslag? 
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Vi bör träffas och diskutera hur framtiden ser ut, och socialiseras. Träffas innan årsmötet, 

skrivar alla viktiga protokoll så vi kan hjälpas åt. 

Förslag på datum 30-31 Jan 2021 på höga kusten hotellet, alla kommer att bjudas in som är 

aktiva inom smc västernorrland. 

Vem tar på sig att arrangera,  

marie bokar hotell, och christer skickar ut inbjudan till träff 

 

● Informatörs-info 

Anders visar Team och vad vi ska tänka på när det gäller  

 

● Kassarapport och ekonomi 

Marie visade kassarapporten, och vi ligger bra till. 211 000kr 

Kolla hur mallen för utgifter så att den ligger i teams, Kolla så den ligger som open office med 

Västar ska beställas hem, AK ska ha en ny. 

Utbildnings Västar ska beställas, grön väst…. 

300 inkl frakt för västarna 20 nov ska beställningen va inne 

8 st totalt, 3M 4L och 1 XL gröna västar 

 

● Årsmöte datum och plats? Mötesordförande? Avtackningar? Uppdatera 

verksamhetsplanen 

Årsmöte 27 Mars 2021, Högakusten hotellet, mötesordförande får vi fundera på…. 

 

● MC-mässa i Sundsvall 

Slutet på maj i sundsvall och enl Johnny, 4 st mc träffar 2021, kolla med klubbarna om dom vill 

va med och hjälpa till samt SMC i västernorrland. 

28-29 maj eller 29-30 maj,  

 

 

7. STATUS 

 
Distrikts Spalten i MC-Folket manusstopp kommande nummer,  26/10, 7/12, 25/1, 6/4, 3/5, 

31/5, 2/8, 13/9. 

 

8. ÖVRIGA FRÅGOR  
 
Förslag till Ordförande 2021, Anders-Pehr sitter kvar minst ett år till. 
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9. KOMMANDE MÖTEN 

 
27/3, Årsmöte Högakusten hotellet 
 
Styrelsemöte 18/4, 1/8, 24/10 2021 
 
 

 

10. MÖTET AVSLUTADES 

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

 
 

  
 

 Anders-Pehr Gidlund Ordförande       Lars Forsberg Ledamot/Sekreterare 
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