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Verksamhetsberättelse 20050701 - 20060630 

Medlemsantalet 

Per den 30 juni 2005 var vi i SMC Västernorrland ca. 1800 medlemmar.  

Styrelsen består av: 

Ordförande: Niklas Mårdbrink, vice ordförande: Joachim Öhman, sekreterare: Pia Sundkvist de Beau, vice 
sekreterare: Peter Janulf,  kassör: Joakim Dahg, ledamot: Henrik Åhström, ledamot: Jan Zetterlund, suppl.: 
suppl. Lennart Salthammer, , suppl. Ingela Gardemyr samt en vakant suppleantplats. 

Övriga 

Revisorer: Erja Pounti-Sjöström och Erik Westerlund 

Möten 

Årsmötet hölls hos Bushmen Riders i Deltat i Timrå den 20 augusti 2005. Totalt har 10 protokollförda 
styrelsemöten hållits under året, dessa har vi försökt sprida ut geografiskt. 

Verksamhet under året 

• Blaskan 

Lokal information i form av ett flygblad till alla intresserade. Antalet prenumeranter på denna vår trycksak 
ökar hela tiden, vilket är mycket glädjande! Utgivningen försöker vi hålla synkroniserad med MC-Folkets 
utgivningsdatum.  

• Buss till MC-mässan  

Ingen bussresan arrangerades under året eftersom mässan i år låg i Göteborg, vi kör endast de år den ligger i 
Stockholm. 

• Avrostningen 

Avrostningen för året gick mindre bra, mycket beroende på vädrets makter som var emot oss men även på att 
vi detta året tvingades ta betalt för denna utbildning pga. kraftigt minskade anslag till SMC riks från Vägverket. 
Vi beslutade dock att begränsa avgiften för  de som ville köra avrostningen till 50:- per registreringsskylt, i 
Örnsköldsvik fanns ingen avgift alls, de hade också flest deltagare på sin avrostning under året. I Ånge var 
antalet deltagare obefintligt vilket var sorgligt.  Avrostningsgruppen vill dock ha fler instruktörer som hjälper 
till med denna ytterst viktiga aktivitet på olika orter i länet. 

• MC-dagen i Sundsvall 

Sundsvalls MCC anordnade den traditionella kortegekörningen, där vi passade på att delta och hade även ett 
informationstält i år. Hela arrangemanget fungerade som vanligt mycket bra. Antalet deltagare i kortegen var 
gott. 
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• Kvällsåkning 

Detta har på nytt varit en lyckad och omtyckt aktivitet, om än inte arrangerad av oss inom SMC-Y. Detta har 
förekommit på ett flertal orter i länet och brukar dra oerhört mycket mc-åkare. I Sundsvall sker det på 
onsdagar, i Örnsköldsvik på tisdagar osv. Vi har varit med till och från för att informera om SMC, vad vi 
arbetar med och står för samt naturligtvis för att försöka värva nya medlemmar.  

 

Slutord 

Totalt sett har det varit ett mycket roligt år, vi i styrelsen har funnit oss bra i våra arbetsroller och arbetet 
har flutit fint med många roliga skratt. Trots minskade resurser försöker vi hålla ihop verksamheten och 
de arrangemang och utbildningar vi brukar anordna. Vi hoppas att medlemmarna varit nöjda med vårt 
arbete under året och vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår. 
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………………………………………… ………………………………………… 

Ordf. Niklas Mårdbrink   Sekr. Pia Sundkvist de Beau 

 

………………………………………… ………………………………………… 

Kassör Joakim Dahg   Ledamot/ vice ordf. Joachim Öhman 

 

………………………………………… ………………………………………… 

Ledamot/vice sekr Peter Janulf  Ledamot  

 

………………………………………… ………………………………………… 

Ledamot    Suppl.  

 

………………………………………… 

Suppl.    

 
 
 


