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Protokoll fört vid styrelsemöte den 24 feb.. kl. 18.00 hos Åsa Nordin, Västerås

Närvarande:Pia Thulin, Åsa Nordin, Ann-Christin Fröjd, Sinikka Keskitalo, Lars Fröjd,
Benny Johansson, Roine Kreivi,

Frånvarande: Catrin Bartusch, Thomas Nordström, Robert Wärm, Erik Löfstrand, Hasse
Gabrielsson, JoAnna Bäck.

§1. Mötets Öppande.

Mötet öppnades av Ordförande som hälsade välkommen.

§2. Val av sekreterare och justerare.

Att skriva dagens protokoll utsågs Lasse Fröjd.

Till att justera dagens protokoll valdes Åsa Nordin

§3. Godkännande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes. Med ett tillägg om punkten Infospalten.

§4. Föregående protokoll.

Föregående protokoll var utskickat till styrelsemedlemmarna och det godkändes.

§5. Skrivelser & Post.

SMC:s Nyhetsbrev går ut till styrelsemedlemmarna via mail. I övrigt inga speciella skrivelser
eller post hade kommit.

§6. Ekonomi.

Det ekonomiska läget är bra och kassören hade fått hjälp med att få igång bokföringen.

§ 7. Att göra listan.



Det hade kommit en del förfrågningar på kursutbudet. Hälla Go-Kart bana är ännu oklart om
vi får använda men besked kommer att lämnas under mars.

S.A.D. ska flytta från Hässlö till Orresta men våra
grundkurser ska kunna genomföras i Orresta. Samlingen för dessa kurser blir Max
restaurang på Hälla. Instruktörsavrostning blir den 17
eller 18 april. HLR-kurs den 8 mars är
fullbokad och den 18 mars finns det platser kvar till. Sinikka håller i anmälningarna till dessa
kurser. Resurspersonerna borde bilda en
grupp med en ansvarig ledare som håller i det hela och fördelar arbetena. Beslut tas på nästa
styrelsemöte. Gruskursen är
datumändrad till den 8 maj. Thomas
Nordström tar via mail emot alla kursanmälningar och beslutades att minsta antal för att
genomföra en kurs är 5 deltagare. Sista anmälningsdag till grundkurserna är den 25 april.
SMC Stockholm vill ha hjälp med genomförande av gruskurser och exakt hur det ska gå till
tas upp med SMC Stockholm på kurs i Borlänge den 19 – 21 mars.

§8. Rapporter från arbetsgrupperna.

Aktivitetsgruppen: Pia rapporterad att kursen ”Krympte skinnstället” med Ella Berggren blev
inställt p.g.a. för få deltagare.
Annie Seel:s föreläsning den 17 feb. blev en fullträff med 55 betalande personer och en rolig
och inspirerande stund. Petra från MC-Folket var med och ett reportage kommer i MC-
Folket. Dessutom ska SMC Västmanland presenteras i tidningen på två sidor så vid mötet i
Borlänge kontaktar vi
Petra. MCT
Sinikka rapporterade från upptaktsträffen med instruktörer på Strike den 23 jan. som blev
mycket uppskattad och Janne Färm är kursansvarig på grundkurserna och Robert Weisz på
KNIX Go-Kart
banan.
Beträffande styrelsens besök hos länets klubbar så ska Pia och några fler besöka Bågen MC
den 17 mars och Hallsta Touring den 14 april. Benny J. kollar med Silvertown, Sala om
lämpligt
datum.
Fikaträff på ”Kalle på spången” blir den 10 mars och Benny J. och Erik L. är ansvariga. En
fråga kom upp om vi skulle göra en MC-utflykt som avslutning på Fikaträffarna i april. Väder
och väglag får bestämma tidpunkt. Ett lämpligt tillfälle är då att bjuda med Landshövdingen
som är lovad en MC-tur av SMC Riks.

Ekonomigruppen:

Infogruppen:

Utbildningsgruppen: Se ovan



§9. Rapport från webmastern.

Webbmastern hade ej rapporterat något speciellt men en fråga ställdes hur det är med PUL-
lagen angående publicering av bild och namn på hemsidan.

§10. Infospalten.

Pia mailar Thomas om vad som är på gång den närmaste tiden.

§ 11. Övriga frågor.
Pia meddelade att det blir ett ordförandemöte den 13 mars i Upplands

Väsby Handlardagarna den 27- 28 mars har blivit fel datum på hemsidan så
det ska ändras. Pia tyckte vi skulle försöka utnyttja lokalen på Hälla Go-Kart till
något arrangemang i
Distriktet.
Benny pratar med Silvertown, Sala om länsträffen den 18 aug.

§11. Nästa möte.

Nästa möte blir den 23 mars. 2010 kl.18,00 på NTF-lokalen. Västerås. Pia bokar lokal.

§12. Mötets avslutning.

Mötet avslutades kl. 21.05 av Ordförande som tackade för visat intresse.

Vid Pennan Justeras Justeras

Lars Fröjd Åsa Nordin Pia Thulin
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