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Tillägg till styrelsens verksamhetsberättelse 2006-2007 angående

kampanjen ”Utrotningshotad”

Örnsköldsvik

SMC tillsammans med ÖMCC genomförde en kortege från folkets park till torget i Örnsköldsvik där vi
avlöste socialdemokraterna och deras första maj-firande med en torgdebatt mellan Janne Zetterlund och
folkpartiets Gunnar Melin, Totalt 78 st motorcyklar hade mött upp och många av dom hade spättor
där bak, Debatten var saklig men Gunnar hade svårt att förklara varför regeringen skall ta ut
sjukförsäkringen 2 ggr, dessutom vägrade han att diskutera hur man skulle hantera idrottsrörelsens
alla skador och verksamhetsfinansiera dessa med motivationen att han inte var tillräckligt påläst. För
att vara lite nyskapande byttes eventuella applåder och burop ut mot mcbuller, hela jippot avslutades
med att alla cyklar startades och vi lät motorljudet eka mellan husväggarna för tacka för oss.
Uppskattningsvis var det ca 400-500 personer som bevittnade spektaklet.
JZd

Sollefteå

SMC och SMCK genomförde manifestationen ”utrotningshotad” på gågatan i Sollefteå i samband med
handelns dag.
Vi hade ställt upp en EU-moped, en fyrhjuling och ett femtontal motorcyklar mitt på gågatan mellan
klockan elva och klockan två. På varje fordonsslag hade vi en skylt som i siffror beskrev vad
regeringens förslag innebar i ökade kostnader. Vi presenterade även vårt budskap muntligt och
samlade samtidigt in namnunderskrifter till kampanjen. Vi påpekade också att underlaget till skatten
utgjordes av varje fordons trafikförsäkringspremie, vilket innebar att en familj med flera fordon; bilar,
motorcyklar, mopeder, snöskotrar osv. måste addera alla för att få en uppfattning om den totala
kostnaden för förslaget och vad det kommer att innebära för framtiden.
E.S.

Sundsvall

I Sundsvall arrangerades en kortege som utgick från Scania på Gärdet intill Storgatan och stora
torget. Där hade SMC-Västernorrland ett informationställt uppställt med både MC och bil under
parollen ”Har du råd?” Antal motorcykelekipage i kortegen uppgick till drygt 100 st. Vi värvade två
nya medlemmar, samt fick in drygt 200 namnunderskrifter i protest mot regeringes förslag.
På utsatt tid höll ordförande Niklas Mårdbrink det förberedda talet till alla åhörare på Storgatan, och
fick stående ovationer av de samlade motorcyklisterna. Summa summarum, ett lyckat arrangemang.
N.M.


