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Verksamhetsberättelse 2006.07.01 – 2007.06.30  

Medlemsantalet 

Ca 1800 personer. 

Styrelsen består av: 

Ordförande: Niklas Mårdbrink, vice ordförande: Ingela Gardemyr, sekreterare: Pia Sundkvist de Beau, vice 
sekreterare: Peter Janulf, ledamot: Henrik Åhström & Jan Zetterlund, kassör: Joachim Öhman, suppl.: Lennart 
Salthammer , Bo Enheim och Tomas Nisson. 

Övriga 

Revisorer: Björn Nordqvist och Björn Söderlund 

Möten 

Årsmötet var på Alnö utanför Sundsvall 

7 styrelsemöten, varav ett var konstituerande möte samt ett icke protokollfört spånarmöte. 

Verksamhet under året 

• Blaskan 

Utskicksbladet har fått ett allt mer stigande intresse. Dock har utskicken av dem varit lite tveksam eftersom vi 
inte fått ordning på automatiseringen. Det krånglar hos de som driftar mail-systemet centralt hos SMC-riks. 
Arbetet att förbättra dett pågår, men att länets webbansvarig anser att det tar alseles för lång tid. Anledning till 
att det går trögt kan försvaras med överbelastningen man har hos kansliet i Mora. Lösning är på gång i alla fall. 
Tills vidare kan man i alla fall hämta Blaskan från webben. 

• Buss till MC-mässan 

Det blev ingen buss till MC-mässan eftersom att det blev för få som anmälde intresse att åka. Därav kunde 
inte verksamheten bekosta resan som då skulle ha kostat länets kassa för mycket. 

• MC-dagen i Sundsvall 

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

• 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. 

• Kampanjdagen ”Utrotnigshodad” 28:e april 

Vi deltog i den rikstäckande kampanjen mot orättvis beskattning som läggs på trafikförsäkringen. Till en 
början verkade det som att Regeringen drog tillbaka förslaget. Senare kom dock beskedet att men genomför 



 

Datum: 
2007-06-30 

Sida 2 av 2 

 

SMC Västernorrland c/o Pia Sundkvist de Beau, Medskogsbron 302, 855 90 SUNDSVALL 
Mail: info.smcy@svmc.se Web: www.svmc.se Postgironr: 94 42 33-6 

beskattningen i alla fall. Vi är nu medvetna om att vi måste vara beredd på att arbeta vidare med att försöka 
stoppa nästa ”beskattningsvåg” som kommer.  

• Utbildningar 

o Grundkurs Grus - Grusbus 

Denna kurs var ämnad att få med inom denna verksberättelses period. Detta blev ej görbart pga 
att ansvariga hade svårt att frambringa tid för både planeringen och själva kurstillfället. 
Utbildningsansvariga, Peter Janulf och Lennart Salthammer, meddelar att man har gjort klart att 
kursen kommer att kuras denna säsong och att den går av stapeln under augusti månad. Kursen är 
nu en sk pilot. Då kursen är genomförd kommer en utvärdering att göras därefter bestäms hur 
man ska gå vidare med utbildningen.  

o Instruktörsutbildning 

Tidigt i år fick vi meddelat att det ej blir någon utbildning av instruktörer centralt. Detta främst 
beroende på det minskade anslag som vi får in från sponsorer och annat som säljs. Informationen 
skickades ut till alla berörda. Dock kom en tvärvändning precis innan semestrarna om att det skulle bli 
en utbildning som dessutom blir kostnadsfri. Dvs milersättning, mat. logi och själva utbildningen helt 
kostnadsfritt för såväl länen såsom deltagare. Men ingen respons har kommit in om att någon vill fara. 
Det är synd att vi inte får reda på sådant här långt tidigare, vilket skulle medföra att fler har chans att 
planera in detta i sin kalander.  

o Avrostningen 

I år körde vi lite extra satsning genom att sammanföra hela länets avrostningar till en och samma 
gemensamma dag. Detta blev av på Mittsverigebanan. Deltagarantalet blev i år betydligt bättre än i fjol – 
123 pers. Dock anser Avrostningsgruppen att vi borde fått fler som kört. Avrostningsgruppen tror 
bestämt att vi kommer att få bättre uppslutning nästa år, då även övningar och upplägget i övrigt blir 
förbättrade. Avrostningen gick med förlust enligt plan. Nästa år avser man att ta mer betalt så 
verksamheten kanske till och med kan bli självbärande. 

 

Slutord 

Under verksamhetsåret har vi som sitter i styrelsen haft ett tufft jobb med akuta uppdrag för t ex 
Kampanjdagen. Det blev extra tufft eftersom det blev mitt uppi Avrostningsarbetet. Men vi har försökt att 
fortsatt jobba med de mål, riktlinjer och handlingsplaner som finns med i verksamhetens mål för den 
gångna perioden. Vi har också lagt ner mer tid på nya fortbildningsformer och vi hoppas att det medför 
ännu bättre kurser för våra medlemmar. Ytterligare en sak som tagit mycket tid i anspråk är att SMCY står 
som värd för SMC Riks årsmöte i november i år. Detta kräver mycket av syrelsen och övriga insyltade. 
Vi hoppas därför att länets medlemmar sluter upp på mötet i november på hotell Södra berget i Sundsvall 
för att visa övriga landet att vi kan ordna välbesökta och trevliga riksårmöten. 


