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Verksamhetsinriktning 2008-2009 för SMC Västernorrland

Medlemsvärvning
Fortsätt aktiv medlemsvärvning under hela verksamhetsåret. Det är viktigt att så
många motorcyklister som möjligt stödjer SMC:s arbete och därigenom gör SMC:s
röst starkare i alla de frågor som rör mc och trafik, i Sverige och i EU.

Hemsidan
Hemsidan har blivit vår huvudkanal till medlemmarna och andra intresserade.
Fortsatt satsning på att utveckla och utöka webbinformationen är av stor vikt.

Rabattställen
Styrelsen ska verka för att fler företag lämnar rabatt till SMC-medlemmar.

Trafiksäkerhet
Samarbetet med andra trafiksäkerhetsaktörer fortsätter oförtrutet och bl.a. SMC-
fortbildningarna syftar alla till att höja motorcyklisters säkerhetsmedvetande i
trafiken och bidrar till att minska risken för olyckor och personskador. Utökade
kontakter med NTF, Vägverket och STR m.fl. i distriktet ska leda till att fler utnyttjar
det utbud av fortbildning som vi erbjuder. Samarbete för säkrare vägar ska också ske.

Instruktörsutbildning och utökat kursutbud
Flera nya instruktörer ska rekryteras och utbildas för att vi ska kunna utöka
kursutbudet och genomföra fler egenledda mc-kurser av olika slag. Minst en
instruktörskonferens bör genomföras årligen och även en avrostningskurs för
instruktörerna genomförs på våren, före avrostningen.

Avrostning/grundkurs
Kommer att hållas på en gemensam plats i länet och vi hoppas att fler motorcyklister
anser det mödan värt att gå kursen.

Gruskurs
Genomförs för dem som vill busa på lite lösare underlag och bli säkrare på att hantera
sin motorcykel på grusvägar.

HPH-kurs
Hjärna-på-hoj-kurs som syftar till att öka motorcyklisters riskmedvetande och
förutseende vid hojåkning kommer att anordnas.

BKK/Broms- och kurvkurs
Fortsatt satsning på broms- och kurvkurser på gokartbana.

Styrelsemöten
Kommer att genomföras minst en gång i kvartalet.
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Stormöteshelger
SMC:s stormöteshelger är viktiga att delta i. Främst är det utbildnings- och
ordförandekonferensdelarna som är viktiga, men även övriga funktionärer i styrelsen
ska ges chans att delta.

Årsmöte, distriktet
Kommer anordnas under slutet av sommaren som vanligt.

Årsmöte, riks
Minst två personer ur styrelsen deltar vid riksårsmötet i Dalarna.

Motorcykelns dag
Detta är vi med på i Sundsvall och ska planera för att även medverka på mc-dagarna
som arrangeras även i Kramfors och Sollefteå.

Mässdeltagande och samarbete med mc-handlarna
För att organisationen ska synas ute i samhället och för att nå fler medlemmar är det
viktigt att exponera sig. Där det är lämpligt ska vi planera att delta, t.ex. vid motor-
och fritidsmässor samt när mc-handlarna har öppet hus och provkörningsdagar.

Samarbete med andra organisationer som kan gynna distriktets verksamhet
Det är viktigt att samverka med andra organisationer/aktörer inom områden som
utbildning, trafiksäkerhet, föreningskunskap, motorcykelbranschen med flera
områden. Kör För Livet, NTF Västernorrland, Vägverket Region Mitt, Polisen,
Bilprovningen, kommunerna, Studiefrämjandet, SMC riksmärkesklubbar och andra
SMC-distrikt är bara några som särskilt kan nämnas i sammanhanget.

Bilprovningen
Vi ska bidra till att samordning i största möjligaste mån kan göras avseende de s.k.
öppet hus på lördagarna för kontrollbesiktning av mc. Det är viktigt att dessa dagar på
de olika besiktningsorterna inte krockar med den dag som avrostningskursen körs, för
att så många som möjligt ska kunna delta i grundkursen och bli säkrare mc-förare. Vi
siktar på att vara med och visa upp verksamhet på olika sätt dessa besiktningsdagar.

Ekonomi
Genom att värva fler medlemmar och utöka kursutbudet ska ekonomin stärkas.


