
Verksamhetsinriktning SMC Västernorrland för  
verksamhetsåret 2021-01-01 till 2021-12-31

Medlemsvärvning
Fortsätt medlemsvärvning under hela verksamhetsåret. 

Exempel på aktiviteter hur medlemsvärvningen ska bedrivas:
 Via hemsidan och Facebook görs informationen tillgänglig hur man blir medlem.
 Vid deltagande i mässor, utställningar, kurser etc. aktivt visa SMC:s fördelar
 Styrelsemedlemmarna ska också vara SMC:s förlängda arm gentemot klubbarna.
 Aktivt i olika former jobba med information mot media.
 Vara tillgängliga för att bjudas in av klubbar och andra till samverkansaktiviteter,

informationsträffar etc.
 Samverka med trafiksäkerhetsorganisationer, trafikskolor, mc-handlare m.fl.
 Verka för att fler mc-sällskap ska bli SMC-ansluten klubb.

Hemsidan www.svmc.se/vasternorrland och Facebook
Fortsatt satsning på att utveckla webbinformationen. Även enskilda medlemmar 
förväntas vara aktiva i de sociala medierna och hemsidans diskussionsforum.

Trafiksäkerhet
Samarbetet med andra trafiksäkerhetsaktörer fortsätter. Utökade kontakter med 
Trafikverket och STR m.fl. i distriktet ska leda till att fler utnyttjar de fortbildningar 
som erbjuds och att vi kan få säkrare vägar. Genomförs i mån av tid och resurser.

Instruktörsutbildning och stort kursutbud
Fler duktiga MC-förare måste bli aspiranter och fortbildas till instruktörer, för att 
kunna bibehålla ett brett kursutbud. Minst en instruktörskonferens bör genomföras 
årligen liksom en avrostningskurs för instruktörerna på våren. Fler grusinstruktörer 
bör utbildas.

Avrostning/grundkurs
Planerades att hållas på Mittsverigebanan våren 2021, men skjuts upp till 2022 pga 
folkhälsomyndighetens restriktioner, ingen avrostning genomförs detta år.

Gruskurs
Genomförs som steg 1 och 2 för att säkrare hantera sin motorcykel på grusvägar.
Ännu ingen planerad för 2021.

KNIX/Broms- och kurvkurs
Fortsatt satsning på Knix-kurser på Varggropens Gokart-bana, dessa ska genomföras 
om det blir möjligt,

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

Årsmöte, distriktet
Kommer att genomföras under tiden Februari till April 2021 

Årsmöte, riks
Minst två personer ur styrelsen ska enligt stadgarna delta vid riksårsmötet som 
genomförs under tiden mars till juni.

Motorcykelns dag
Då vi kan fördela resurser för ett deltagande är vi med på i de orter som genomför 
sådana aktiviteter.

Mässdeltagande och samarbete med mc-handlarna
Där det är lämpligt ska vi verka för 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. NTF Västernorrland, Trafikverket Region Mitt, Polisen, Bilprovningen, 
kommunerna, utbildningsorganisationer, Röda Korset, SMC-märkesklubbar och 
andra SMC-distrikt är bara några av alla i sammanhanget. I mån av möjlighet till 
deltagande finns vi med.

SMC-distrikten i norr
Fortsatt samverkan mellan distrikten i Norr. Där det är möjligt deltar vi i eller 
genomför gemensamma aktiviteter.

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