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Verksamhetsberättelse 20031108 - 20040630 

Medlemsantalet 

Ca 3000 personer. 

Styrelsen består av: 

Ordförande: Niklas Mårdbrink, vice ordförande: Joakim Dahg, sekreterare: Peter Janulf, vice sekreterare: Dan 
Bylund, ledamot: Joachim Öhman & Birgitta Persson, kassör: Anna Romu, suppl.: Peder Berggren & Björn 
Söderlund 

Övriga 

Revisorer: Henrik Åhström & Erja Sjöström 

Möten 

Årsmötet var i Ånge  

6 styrelsemöten samt ett icke protokollfört spånarmöte. 

Verksamhet under året 

• Blaskan 

Detta utskicksblad innehåller information som berör lokala SMC-medlemmar. 4 nummer har hittills givits ut 
och antalet prenumeranter ökar hela tiden. Införandet av blaskan via webben eller e-mail har tagits emot 
positivt. Utgivningen är synkroniserad med MC-Folkets utgivningsdatum.  

• Buss till MC-mässan 

Det blev ett lyckat arrangemang med fullsatt buss. En passagerare kom bort nere på mässan trots 15 min extra 
väntande efter avgångstid, men vi fick en ny passagerare (kvinnlig sådan) med oss i hem i stället. Det var många av 
resenärerna som inte var SMC-anslutna. Peter o Blomman passade på under resans gång att berätta om SMC, SMC-Y 
som helhet och vi gör för något. Det blev även en del info om avrostningen, dels för att locka med fler till årets omgång. 
Vår Avrostningsfilm visades. 

• Avrostningen 

Gick bra, men antalet deltagare blev lägre än väntat. Trots läget ser gärna Avrostningsgruppen att det blir fler 
instruktörer som hjälper till med denna viktiga aktivitet. 

• MC-dagen i Sundsvall 

Sundsvalls MCC anordnade den traditionella kortegekörningen, där vi passade på och visade upp oss med tält, 
bjudgodis o informationsblad mm. Även i år fungerade detta mycket bra. Antalet deltagare i kortegen var gott. 

• SMC-Y-dagen 
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Blev ej av i år pga. avsaknad av tillräckliga medel, dels i form av kassa och sponsorer. Det är i åtanke att åter 
arrangera SMC-Y-dagen om det visar sig bli gynnsamma lägen igen. 

• Onsdagsåkning 

Detta har åter varit en lyckad och omtyckt aktivitet även i år. Här har vi figurerat till o från för att informera 
om SMC och vad vi arbetar med och står för. 

 

Slutord 

I år så blev verksamhetsåret någorlunda kort eftersom vi numer har ett tidigare brytdatum, för att alla ska 
kunna åka hoj till årsmötet. Detta medför förstås att vi kommer att har mer resultat inför nästa års 
verksamhetsberättelse. 
Under verksamhetsåret har vi som sitter i styrelsen fortsatt jobba med, mål och riktlinjer och handlingsplaner. 
Vi har tagit fram uppdragspärmar som beskriver tjänst och funktion för alla i styrelsen. Tack vare att vi inte 
kunde ordna med SMC-Y-dagen i år, så har vi i stället kunna fokusera oss på arbetsrutiner, skicka folk på 
utbildning så att vi bättre ska kunna fullgöra våra uppdrag inom SMC:s verksamhet. Vi har också lagt ner mer 
tid på nya fortbildningsformer och vi hoppas att det medför ännu bättre kurser för våra medlemmar. 
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………………………………………… ………………………………………… 

Ordf. Niklas Mårdbrink   Sekr. Peter Janulf 

 

………………………………………… ………………………………………… 

Kassör Anna Romu    Ledamot/ vice ordf. Joakim Dahg 

 

………………………………………… ………………………………………… 

Ledamot/vice sekr Dan Bylund  Ledamot Birgitta Persson 

 

………………………………………… ………………………………………… 

Ledamot Joachim Öhman   Sepl. Peder Berggren 

 

………………………………………… 

Suppl. Björn Söderlund    

 


