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Protokoll fört vid styrelsemöte den 23 mars, 2010 kl. 18.00 på NTF-kontoret, Västerås 

 
Närvarande:Pia Thulin, Åsa Nordin, Ann-Christin Fröjd, Sinikka Keskitalo, Lars Fröjd, Benny 
Johansson, Roine Kreivi, Thomas Nordström, Hasse Gabrielsson, Robert Wärm och Mathias 
Fröjd 
 
Frånvarande: Catrin Bartusch, Erik Löfstrand, JoAnna Bäck.  

§1. Mötets Öppande.  

Mötet öppnades av Ordförande som hälsade välkommen. 

§2. Val av sekreterare och justerare.  

Att skriva dagens protokoll utsågs Ann-Christin Fröjd.  

Till att justera dagens protokoll valdes Åsa Nordin  

§3. Godkännande av dagordning.  

Pia hade mailat ut en dagordning med ett tillägg för webbmastern. Dagordningen godkändes. 

§4. Föregående protokoll.  

Föregående protokoll var utskickat till styrelsemedlemmarna och det godkändes.  

§5. Skrivelser & Post.  

Bilprovningen på Tunby, Västerås skall ha Öppet Hus för MC-besiktning den 13 april kl. 16.00 
till 19.00. SMC kommer att medverka och bjuda på kaffe med kakor. Lasse, Hasse, Pia och 
Sinikka deltar från styrelsen. Eventuellt några fler.                                                                                               
”Se Oss Kampanjen” skall genomföras i hela landet och Pia kontaktar Hans Risberg om han 
vill vara ansvarig i Västmanland.                                                                                                                      
Vi har fått en ny klubb i Distriktet och det är Hellefors MCK från Hällefors i nordvästra 
Västmanland. Pia kontaktar dem om vi kan komma på något möte. 

 



  

§6. Ekonomi.  

Det ekonomiska läget är bra och just nu är det mest utbetalningar men inget oroväckande.         
Pia kollar vad ett mobilt bredband kostar som kan användas endast någon dag när vi har 
aktiviteter och kurser. 

 

§ 7. Att göra listan. 

Närmast på programmet står ”Öppet Hus” hos FunBike och Yamaha Store Center den 27 - 28 
mars. Vi bör vara tre personer på varje ställe och tiden är 10.00 till 14.00. En genomgång gjordes 
av personer och det praktiska omkring och det verkar vara under kontroll.                              
Instruktörsavrostningen blir den 17 eller 18 april. Sinikka kollar plats och datum.                        
Åsa Nordin åtog sig som ansvarig för resursgruppen.                                                            
Avancerad Gruskurs den 4 – 5 sept. ställs in på grund av resursbrist samt SMC:s Riksårsmöte i 
Åre.                                                                                                                                                   
Enligt ett tidigare styrelsebeslut ska vi även i år ha den s.k.”Stämpeljakten” Hasse och Lasse 
kollar med förra årets deltagare om fortsatt medverkan samt trycker upp blanketter till 
handlardagarna.                                                                                                                                    

§8. Rapporter från arbetsgrupperna.  

Aktivitetsgruppen: Race Träffen i Karlskoga den 28 juli till 1 aug. har tecknat avtal med 
Festivalen ”Putte i Parken” i Karlskoga så det kommer att kunna köpas ett 4-dagars pass för 900:- 
mot 1.150:- (normalpris). Passet kan endast köpas på Motorstadion, Karlskoga.                       
MCT Sinikka rapporterade att två HLR-kurser har genomförts med totalt 10 deltagare.                          
Ett 10-tal instruktörer var på kurshelgen i Borlänge den 20 – 21 mars. En kursdokumentation 
kommer att erhållas i PDF-format från SMC Skåne och den skall tryckas upp i egen regi i 
Västmanland. 

Ekonomigruppen: 
 
 
Utbildningsgruppen: Se ovan  

§9. Rapport från webmastern.  

Webbmastern var närvarande och vissa dataproblem diskuterades samt en kontroll av hemsidan 
gjordes. 



§10. Infospalten.      

26 april är manusstopp för MC-Folket och Thomas fick lite uppgifter om vad som skulle med i 
tidningen. 

§ 11. Övriga frågor.                                                                                                                          
Pia hade fått en påminnelse från Riks att alla styrelsemedlemmar skulle läsa igenom innehålet i 
Länspärmen som finns på hemsidan och komma med eventuella kommentarer snarast.              
Pia meddelade att hon deltagit i SMC:s Ordförandekonferens i Sollentuna.                              
Vägspanarna skall få en nystart där medlemmar rapporterar eventuella problem på länets vägar 
och rapporterar till Pia som är vår kontaktperson i detta ämne.                                                     
Storkurshelgen som varit i Borlänge kommer att förläggas till den 20 – 21 nov. alternativt 27 – 
28 nov. Plats meddelas senare.                                                                                                               
Touringen den 7 aug. ansvarar Lasse F. för.                                                                              
Distriktets årsmöte är bestämt till den 11 sept. och eventuellt skulle en touring och Go-Kart 
åkning skulle genomföras. Lämplig lokal kollas och kanske  inbjuder vi Landshövdingen till 
touringen och årsmötet.                                                                                               
Planeringsdag för styrelsen föreslogs till den 18 sept. och frågan togs upp om inte alla 
instruktörer skulle kallas till denna dag. 

                                                                                                              

§11. Nästa möte.  

Nästa möte blir ett öppet styrelsemöte kl.18,00 på NTF-lokalen Västerås. Vi lägger ut det på 
hemsidan och bjuder in alla medlemmar. Hasse kollar att lokalen är bokad.  

§12. Mötets avslutning.  

Mötet avslutades kl. 20.45 av Ordförande som tackade för visat intresse. 
 
 
Vid Pennan                                           Justeras                                      Justeras   

   

Ann-Christin Fröjd                                           Åsa Nordin                                  Pia Thulin  

  

Sveriges MotorCyklister 
Adress: C/O Åsa Nordin, Drottninggatan 34 C, 724 64 Västerås 
E-post: info@smcvastmanland.se web: http://www.svmc.se/vastmanland 
org nr:87 80 02 – 1252 Pg nr: 84 13 41 – 1  
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