
		VÄSTMANLAND 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-02-17 

Närvarande: Helena Trygg, Marie Samuelsson, Tor Berg, Bengt Nilsson, Solveig Nilsson, 
Mathias Elofsson, Mathias Herrgård, Nicklas Hesselbäck, Sören Karlsson. 

 

§1. Ordförande Solveig förklarar mötet öppnat 

 

§2. Sören Karlsson valdes till justerare 

 

§3. Dagordningen godkändes 

 

§4. Tor går igenom föregående mötesprotokoll. Inget att tillägga. 

 

§5. Bengt redogör för skrivelser och post. Hyreshöjning med en krona för Skultunaförrådet. 
Kallelse till NTF´s årsmöte 19/3 kl 19.00. Tor anmäler de som vill gå på mötet. 

 

§6. Bengt redogör för ekonomin, 44352 kr på kontot och 571 kr i handkassan. Micke som var 
busschaufför till MC-mässan ska få lämna in reseräkning. 

§7. Att göra: 

• Börja planera och se var nästa årsmöte kan äga rum. Norberg? Solveig kollar upp. 
• Ordförandeträff i Borlänge 7/3.  

 

 §8. MCT 

• Eventuellt blir det avrostning på Salabanan i vår, vi väntar på besked.  
• HLR- utbildning i vår. Tor meddelar datum framöver. 
• Information om SMC på STR- anslutna trafikskolar påbörjas igen nu under våren på 

Riskutbildning 1. Nicklas tar den första 9/3.  



• Tor skall köra till Borlänge för Webbutbidning. Styrelsen beslutar om att betala ut 
reseersättning för detta.                                                                                                    

§9. Länsinformatör/Webmaster  

• Hemsidan skall uppdateras med fikaträffar och kommande aktiviteter. Alla uppmans 
maila in foton från vårt mc-liv som kan bli med i MC Folket. 

• Ingen Länsspalt i nästkommande nummer av MC Folket på grund av tillfälligt strul 
med IT.  

§10. Ordförande 

• Solveig skall delta på Ordförandemötet. SMC´s jämnställdhetsplan har alla i styrelsen 
fått ta del av. En fråga angående den tas med till Ordförandemötet. 

§11. Övrigt 

• Behövs det mer funktionärskläder? Vi får se över behovet.  
• Önskan finns om att byta vecka för styrelsemöte jämn/ojämn pga arbete. Flera som 

har detta beskymmer. Beslutas om att försöka köra varannat möte på jämn respektive 
ojämn vecka.  

• Utvärdering av bussresa till MC-mässan. Vid anmälan be deltagarna ange var de 
kliver på bussen så det går lättare att veta hur många som kliver på var och om alla 
kommit. Avfärd 8.00 från Arboga, hemfärd från Stockholm 18.00. Hållplats 
resecentrum Arboga, OKQ8 Köping, Statoil Erikberg vid Hallstahammar, 
Shellmacken vid E18 i Västerås. Ev lägga till Kungsör nästa gång. Pris 250kr totalt 
för bussresa och inträde. 
 

§12. Nästa möte: Tis den 17/3 kl 19.00 hos Sören Karlsson. 22/4 kl 19.00 hos Mathias  
Herrgård. 

 

§13. Ordförande förklarar mötet avslutat 

 

 

 ………………………………….            ……………………………… 

Sekreterare: Helena Trygg                        Justerare: Sören Karlsson 

                               

                               

 


