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Protokoll 

SMC Väst Styrelsemöte söndag 3 april 2011 i gårdslokalen på Båtsmansvägen i Mölnlycke. 
Närvarande: Jens Lindström, Sten-Göran Stridh, Ingvar Högström, Danniel Byberg, Klas Sehlstedt, Sture Johansson, Ela Johansson, Charlotta 
Källbäck, Ammi Jungblom, Lillemor Holm, Jan Rickardsson. Sten-Göran och Jens gick in som ersättare för frånvarande ordinarie ledamöter. 

 
§ 75 Mötets öppnande 
 Lillemor öppnade mötet och hälsade inbjudna Charlotta Källbäck från SMC Riksstyrelsen välkommen. 
 
§ 76 Godkännande av dagordning – godkändes efter tillägg med § 81 h och i. 
 
§ 77 Föregående mötesprotokoll 
 Inga ändringar krävdes. 
 
§ 78 Uppföljning från föregående möte 

- Angående möjlighet för Tomas Östebo att gå pedagogikkurs i Stockholm: Han får gå vid ett senare tillfälle. 
 
- Angående riksårsmöte 2012: SMC Väst jobbar vidare med frågan. Ett alternativ till Bohusgården tas fram för 

jämförelse. Lillemor och Björn Forsell gavs i uppdrag att begära in offerter. Ammi åtog sig att kolla alternativ i 
Skaraborgsområdet. Arrangemanget innebär relativt lite disktriktsarbete. 

 
- Utredning kring möjligheter att använda Glimmingen för avancerade kurser, AK: Danniel presenterade utlåtande från 

plats besöket. Sammanfattningsvis har banan säkerhetsbrister och avstånd till faciliteter som gör den olämplig för AK. 
Däremot kan den användas för grundkurser och knix. 

 
- Betalningssystem för grundkurser – klart och fungerande. 

 
- Deltagande vid kurser m.m., beslutsprocesser – Lillemor presenterade vad som avhandlades vid möte med Patrik 

Ericsson och Jesper …. Charlotta Källbäck kompletterade. Bl.a. upprättas treårsplaner för utbildningar. Betalning för 

rikskurser ska i första hand bekostas via medel från riks och utanför distriktsbudgetar. Se även nedan. 
 

 
§ 79 Charlotta Källbäck – stadgeändringar, SMC Västs kontra riksstyrelsens och kansliets 

verksamhet och ansvar. 
 Charlotta, som är ledamot i SMC:s riksstyrelse, presenterade den verksamhet och den planering för framtiden som pågår. Bl.a. 

ingår studier av hur kursverksamheten ska kunna likriktas i landet och möjlighet till långsiktig utbildningsplanering, 
betalningssystem, frågor kring direkt- eller representativ demokrati, problem kring medlemsantalets sjunkande, kansliets, 
distriktens och medlemsklubbarnas roller, harmonisering av stadgar distrikt/riks.  

 Även förslag för bättre samarbete med klubbar diskuterades. 

   
§ 80 Ekonomirapportering 
 En kort redovisning gjordes enligt bilagd rapport. Rapporten lades till handlingarna. 
 
 Lillemor rapporterade att det är osäkert Landstinget/VG-regionen betalar ut bidrag enligttidigare för 2011. Bidragskriterierna 

har ändrats. 

   
§ 81 Rapporter från Arbetsgrupper m fl 
 a Göteborg – Har representerat vid div. handlardagar och till dags dato lyckats värva 70-100 nya medlemmar vid dessa 

tillfällen. 
 
 b Skaraborg – Deltagit vid handlardag hos MC-Kompaniet i Väring 2-3 april, medverkade inte vid Folkrörelsearkivets 

årsmöte, planerar för Bromsdagen vid Ranstad, Skövde 28 april. 
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 c Fyrbodal – Ligger i startgroparna för Bikedagarna 29 april-1 maj och Mc:ns dag i Trollhättan 21 maj. 
 
 d MCT GK - Äskande om medel för västinköp. Beslut: 100 kr/väst beviljas för inköpet. Instruktörerna får förskottera och 

ta upp kostnaden på kommande reseräkning. 
 För den 28 maj efterlyses instruktörer. 
 
 e MCT AK – Rapporterade från planeringsmöte. Sändlista har upprättats över alla som är listade som instruktörer eller 

resurser för storbanekurser. HLR-kurs har genomförts med 35 deltagare, både AI och GI och resurser. Intern teoriutbildning 
genomförs. Planeras för Bikedagarna. Rapporterades också om deltagarläget för Kinnekulle 27-28 maj (27:e platser kvar, 28 
fullt) och Gotland (varierande, dåligt främst söndag). Gruppen önskar affischering i butiker. Ela tar fram förslag. Önskar 
också bättre åtkomst av Västs kurser på västhemsidan. 

 Klas kan fixa adresslistefunktion och GK-gruppen och styrelsen om så önskas. 
 
 f Distriktsinformatören – rapporterade om några rättelser på hemsidan. Fick önskemål om blänkare för avancerade 

kurser i MC-Folketspalten. Hinner inte föras in före nästa nummer. 
 
 g Webredaktören – det mesta av årsjobbet gjort, återstår det löpande. Ny programvara för webben fördröjd. Jobbar för 

förbättring av webbplatsen m.h.a. Jens.  
 
 h Ordiskonferensen – Lillemor rapporterade från konferens som är rådgivande till riksstyrelsen och hålls  2 ggr/år; 

arbete enl. 9-punktersprogrammet fortgår, NTF har uppmärksammat detta. Två forskningsstudier om mc-utbildning har 
presenterats, ev. tas samarbete om forskning upp med NTF, arbete med utveckling av webben pågår. Storkurshelg 19-20 nov 
2011 i Arlanda fastlagd. Förnyad grafisk profil ska underlätta återgivandet av klubb- eller geografisk tillhörighet – 
synpunkter om detta kan lämnas till Petra Holmlund. Ny valberedning för valberedningen är utsedd. 

 
 Infoflödet inom SMC diskuterades. 
 
 
 i Profilkläder 
 En arbetsgrupp utsågs – ordförande, kassör och infoansvarig – för att ta fram underlag för beslut om anskaffningsbudget, 

beslut om fördelning etc. 

  
§ 82 Mäss- och handlarverksamhet 
 Inköp montermaterial – roll ups. Ovanstående arbetsgrupp tar också fram underlag för beslut om detta och hur 

markandsföring ska ske och med vad. 

 
§ 83 Kurser och utbildningar 2011 (AK, GK, Knix, instruktörer)  

- Intern AI-utbildning under april/maj 
- 10 april intern GI-utbildning 
- Intern Knixkursutbildning 2 april, fyra GI får delta som Knixinstruktörsaspiranter under våren 2011. 
- Behov av fler GI påtalas. 
 
Inför nästa verksamhetsår finns ambitionen at SMC Väst ska överta Knixutbildningen från BMW-klubben.  
Beslutas att arbetsgrupp GK tar fram underlag för SMC Väst Knixverksamhet inför nästa styrelsemöte. 

 
§ 84 Aktiviteter, resursbehov 
 Bikedagarna 30 april-1 maj – kostnader, ersättningar, mat.  
 Budget 20 000 kr för dessa dagar fastställdes. Ambulanskostnad ej inräknad. Kjell fördelar budgeten. Medverkan mer än 4.5 

tim ger rätt till matersättning enligt AK-praxis. Fyrbodalsgruppen ansvarar. 
  

Handlardagar; bemanning under 7-8 maj diskuterades. Intresserade får anmäla sig. 
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 Mcträff Trollhättan; Fyrbodalsgruppen ansvarar även för denna representation. 
 
§ 85 Bidrag från ABF – Jan R presenterade möjligheter att få stöd från ABF för ”folkbildande” verksamhet. Ex.vis ska 

stöd kunna fås för inköp av materiel etc.  
 Beslutas att Lillemor och Jan undersöker denna möjlighet vidare. 

 
§ 86 Inkomna skrivelser – Inget noterades. 
 
§ 87 Övrigt – Benny Christensen, Falkenberg, presenterades – Han har lämnat intresse för att ingå som funktionär i SMC 

Väst. Benny är engagerad som AI och har jobbat länge inom SMC Väst AK-grupp.  
 Det diskuterades kring möjligheten att medlem bosatt i annat distrikt ingår i styrelse eller liknande inom annat distrikt. Dock 

bedömdes det inte finnas några formella hinder enligt SMC Västs stadgar. Och medlemskapet är riksomfattande. 
 
§ 88 Nästa möte – söndagen den 19 juni. Skaraborgsgruppen svarar för mötesplats o.s.v. Prel. hålls mötet i Lidköping. 
 
§ 89 Mötets avslutande  - Lillemor avslutande mötet. 
 
Anteckningar                                                Justeras 
 
Jan Rickardsson                                          Lillemor Holm 
 


