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Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte  

Mötet öppnas 

Mötet öppnades av vice ordförande Joachim Öhman och alla hälsades välkomna. 

Närvarande 

Joachim Dahg, Janne Zetterlund, Joachim Öhman, Björn Söderlund (adjungerad), Peter Janulf, Pia 
Sundkvist de Beau, Ingela Gardemyr. 
Frånvarande: Niklas Mårdbrink, Henrik Åhström, Tim Danielsson och Lennart Salthammer 

Dagordningens godkännande 

Dagordningen föredras av ordföranden och godkänns av styrelsen. 

Konstitueringar 

Följande poster fördelades inom styrelsen: 
� Trafikssäkerhetsrepresentant: Henrik Åhström, ersättare Jan Zetterlund. Dock brukar Erik 

Westerlund och Lars Blomqvist representera SMC i Sundsvalls kommuns trafiksäkerhetsgrupp. 

� Länsredaktör: Björn Söderlund och Ingela Gardemyr 

� Länsinformatör: Joachim Öhman 

� Hemsidan: Joakim Dahg annonserar att han inte längre vill vara ansvarig för hemsidan. Efter lite 
diskussioner hit och dit lägger Pia fram förslaget att styrelsen bordlägger frågan till nästa 
styrelsemöte. Styrelsen beslutar göra så. 

� Blaskan: Lars Blomqvist och Pia Sundkvist de Beau 

� Avrostningsansvarig: Henrik Åhström 

De andra uppdragen fördelades redan under årsmötet. 

Firmatecknare 

Styrelsen beslutar att ordföranden Niklas Mårdbrink och kassören Joakim Dahg ska, var för sig, vara 
firmatecknare. 

Övriga frågor 

Vi anser i styrelsen att avgifterna från SMC-riks för våra instruktörsutbildningar är alldeles för höga. De 
representanter som ska åka ner till riks-årsmötet, bland andra Niklas Mårdbrink och Joachim Öhman, får i 
uppdrag av styrelsen att ta upp detta på årsmötet. Det är alldeles för sent att skicka en motion till årsmötet 
angående detta. 

Erik Westerlund informerade om att Sundsvalls kommuns trafiksäkerhetsgrupp ska ha möte den 29/8 kl. 
18:00. Till detta möte uppdrar styrelsen åt de som åker att framföra de åsikter som kommit fram bland våra 
medlemmar att mc-parkeringen i Sundsvall, den sk. ”plattan”, ockuperas av mopeder. Det finns knappt plats 
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för några mc längre. Ett stort och växande problem, var ska vi ta vägen med våra mc?? De som har mopeder 
får parkera på andra ställen men vi som har mc får inte göra det utan är hänvisade till den som finns. En 
annan fråga som framkom är om man som mc-åkare får köra in till mc-parkeringen efter kl. 22:00 på kvällen, 
detta har aktualiserats sen en medlem blivit stoppad av polisen när vederbörande var på väg att parkera efter 
den aktuella tidpunkten. 

Möteskalender för hösten 2005 

Styrelsen beslutade följande mötesdagar och tider. I stora drag skall mötet hållas andra söndagen i 
månaden kl. 16:00 (IKEA-vänlig tid…), men kan av vissa skäl flyttas så att det passar alla 
styrelsemedlemmar. Innevarande verksamhetsår startade den första juli 2005 och avslutas den 30:e juni 
2006. 
 
Datum  Kommentar 
11 sept 05  - 
9 okt 05  - 
13 nov 05  - 
11 dec 05  - 

Nästa möte 

Kommer att avhållas söndagen den elfte september 2005 kl. 16:00 hemma hos undertecknad, Pia 
Sundkvist de Beau, i Medskogsbron. 

Mötets avslutande 

Vice ordförande Joachim Öhman avslutade mötet. 
 
 
 
Justering 
 
Vice ordförande   Sekreterare 
 
 
______________________________  _________________________________ 


