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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för SMC Västerbotten, 894003-5051 får härmed avge
 årsredovisning för 2021

Allmänt om verksamheten
 Verksamhetsberättelse för SMC Västerbotten 2021.

 Med en upptaktsträff för SMC Västerbottens personal träffades vi den 16 maj först på Alviks
 gokartbana och därefter på vår nya plats för gruskurser, Bussjö Motorstadion.
 Trots fortsatta Corona-restriktioner var entusiasmen stor hos alla inblandade.

 Kursverksamheten på grus. 

 Gruskurs steg 1 och 2 genomfördes för första gången på Bussjö Motorstadion den 22-23 maj.
 Tyvärr var vädrets makter emot oss och med nollgradigt i luften och med snöslask på morgonen var vi
 denna helg endast några få tappra deltagare samt personal som kämpade på och hade trots allt en
 trevlig helg.

 Gruskurs steg 1 och 2 genomfördes på Bussjö Motorstadion även den 14-15 augusti.
 Ett tiotal deltagare var med under båda dagarna och samtliga var nöjda med kursen.

 Umeå Automobilklubb (Umeå AK) grillade och sålde hamburgare och fika under båda kurshelgerna,
 vilket gjorde att deltagare och funktionärer kunde spara tid på att inte behöva lämna kursplatsen. 
 SMC Västerbotten tackar Bussjö Motorstadion och Umeå AK för samarbetet.

 Kursverksamheten på asfalt. 

 SMC Västerbotten genomförde i år två Knixkurser på Alvik gocartbana i Umeå.
 Tillfälle ett den 29 maj och tillfälle två den 13 juni.

 Båda kurserna samlade ett tjugotal deltagare per dag och genomfördes av en grupp på helt egna
 instruktörer och aspiranter från SMC Västerbotten. Något vi är väldigt stolta över då vi många tidigare
 år behövt låna in personal från närliggande distrikt. 
 Lunchen bestod av förbeställd hämtmat och vädret varierade men gav mestadels uppehåll.
 Det var mycket lyckade dagar med både nöjda deltagare och personal som gärna vill ha fler
 knixkurser. 
 SMC Västerbotten tackar Alviks gokart för samarbetet.

 Interna utbildningar. 

 Vi startade säsongen den 10 och 11 april med utbildning i Råd och Riktlinjer. Coronarestriktionerna var
 fortfarande hårda och vi kunde endast genomföra utbildningen i en grupp på åtta inklusive två
 instruktörer. Detta gjorde att vi enbart satsade på de deltagare som ännu inte genomfört utbildningen
 som är ett krav för att få bli instruktör i SMC School. Kursen hölls av instruktörerna Niklas Lundin och
 Maria Syrjälä från SMC Norrbotten. 

 Dem 17 april genomförde vi en HLR kurs i samarbete med Medborgarskolan och
 Civilförsvarsförbundet som tyvärr lämnade en hel del att önska. 

 Den 19 juni genomförde SMC Västerbotten en internutbildning för personalen och styrelsen med en
 steg 3 för gruskurs. 
 Vi använde Bussjö Motorstadion och med en trevlig dag och fördjupade kunskaper fick personalen
 träffas och utbyta erfarenheter och tankar.
 SMC Västerbotten tackar SMC Norrbotten samt Niklas och Maria för besöket.

 Vi har under året utbildat två nya GI-instruktörer och 2 grusinstruktörer.
 Vi har fått en större personalgrupp med blivande instruktörer, aspiranter och resurser som lovar gott
 för kommande säsong. 
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 Det har genomförts spontana körningar med äventyrstouring med flera deltagare på olika platser. 

 Tack för ett givande 2021! 

 Styrelsen SMC Västerbotten. 

  
 Verksamhetsplanering för säsongen 2022. 

 När denna planering nedtecknas är det fortfarande länge kvar till både eget årsmöte och våra
 samarbetspartners årsmöten. Följande planering får därför anses vara preliminär på så sätt att datum
 kan komma att flyttas och att någon kurs eller något event även kan tillkomma. SMC Västerbotten
 behöver i mångt och mycket vänta in samarbetspartners egna bokningar av banor och anläggningar. 

 HLR och i väntan på ambulans. 
 All personal som verkar på kurser under SMC Västerbotten, från resurs till instruktör kommer att
 erbjudas en HLR kurs med trafikinriktning under februari/mars 2022. Godkänd HLR kurs är sedan
 länge ett måste för att få instruera via SMC School. Vad kan vi göra och vad ska vi inte göra, i väntan
 på ambulans om olyckan är framme i samband med antingen kursverksamhet eller när vi är ute och
 kör själva eller med vänner. 

 Gemensam kurs för instruktörer i norrlandsdistrikten. 
 En nyhet för 2022 är att det kommer satsas på en gemensam fortbildningshelg för instruktörer och
 aspiranter i de nordliga distrikten. Hit räknas Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.
 Detta har varit efterfrågat läge och fungerat bra i södra delarna av Sverige. Arrangörer för detta är
 SMC Norrbotten med direkt kontakt mot SMC Riks. 

 Gruskurser på Bussjö motorstadion. 
 Gruskurserna enligt konceptet steg 1 och 2 fortsätter i samarbete med Umeå AK på Bussjö
 motorstadion. Förhoppningsvis kommer Västerbotten att erbjuda kurser både under försommaren och
 efter semestrarna. Datum för dessa kommer att läggas ut så snart vi får lediga platser av Umeå AK. 
 Både instruktörer och deltagare efterfrågar steg 3 vilket är något vi tittar på och försöker planera in.
 Datum för detta kan komma att läggas ut med kort varsel.

 Knix på Alvik. 
 Vi fortsätter vårat samarbete med Umeå Ak och gocartsektionen med att även 2022 erbjuda
 Knixkurser på Alvik. 
 I skrivandets stund är inte gocartsektionens eget schema färdigt varpå vi kommer att presentera
 datum på SMC Västerbottens hemsida och sociala medier senare under året. 

 Grus med SMC Västernorrland. 
 SMC Västerbotten har under flera år tidigare fått hjälp med instruktörer av SMC Västernorrland för att
 hålla kursverksamheten i gång när den egna instruktörskåren var för liten. Nu återgäldar vi den
 skulden med att stötta Västernorrland med att hålla en helg med gruskurs i Örnsköldsvik. Datum för
 denna helg är inte bokad men samtal pågår. 

 Övriga event. 
 Helgen 5-6 juni planeras en heldag med äventyrstouring tillsammans med mc handlare i Umeå. I
 skrivandets stund är Northbike med på tåget och det kommer att erbjudas ett begränsat antal platser
 med guidad äventyrstur till hemligt mål. Mer om detta närmare. 
 Under sensommaren 2021 startades det upp spontana gruskörningar under ledning av SMC
 Västerbottens instruktörer som vi håller levande även under säsong 2022. Dessa läggs ut i våra
 sociala medier och på hemsidan mer beroende på väder och inspiration än att vara rakt igenom
 planerade. 

 Medlemmar i Västerbotten. 

 SMC Västerbotten har i dagsläget (2022-01-11) 1201 betalande medlemmar varav 144 är kvinnor och
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 1057 är män. Snittåldern på Västerbottens medlemmar ligger på 52 år och statistiken har visat samma
 antal siffror de senaste två åren. 

 Välkommen att följa med oss genom 2022. 

 Styrelsens Sammansättning 2021

 Ledamöter
 ·     Niklas Lindgren - Ordförande 
 ·     Annika Sigvardsdotter - Vice Ordförande
 ·     Maria Sjöström - Sekreterare
 ·     Rasmus Hansson - Informatör/Webmaster
 ·     Peter Forsgren - Vice Sekreterare
 ·     Lars Elinge - Kassör
 .     Mattias Norlin - MCT
 .     Magnus Adolvsson

 Suppleanter
 ·     Dirk Utz - Suppleant

 Valberedning
 -     Roger Borgeryd, sammankallande
 -     Jonas Sjöström

 Revisorer
 ·     Urban Karlsson
 ·     Sören Israelsson
 ·     Tomas Larsson - Revisor Suppleant

 Årsavgifter

 Årsavgifterna för år 2021 har varit följande:

                                           Enskild           Familj
 Direktanslutna               495 kr / år      595 kr / år
 Klubbanslutna               445 kr / år      545 kr / år
 Riksklubbanslutna        445 kr / år      545 kr / år
 Ungdomsmedlem         225 kr / år

 SMC anslutna klubbar i länet.
 ·     Vännäs MC-klubb, Zeke Cycles, Vännäs
 ·     DMCK Fridas, Dorotea, 45:an träff , facebook.com/dmckfridas
 ·     UMCC  Umeå Motorcykelklubb, Umeå
 ·     MC-klubben Full Rulle, Obbola
 ·     Bodega MC, Umeå
 ·     Storumans MCK, Storuman, (Bomträffen 2019)
 ·     Ichthys MCK, Umeå
 ·     Silver Wings MCC, Nordmaling
 ·     Volvo Lastvagnars interna MC-klubb, Umeå

 Möten
 SMC Västerbotten har haft styrelsemöten vid följande tillfällen:

 Styrelsemöten: 2021-01-11, 2021-02-22, 2021-03-15, 2021-04-01, 2021-04-12, 2021-05-11,
 2021-06-03, 2021-09-07, 2021-10-10 och 2021-11-23
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 Årsmötet
 Årsmötet hölls digitalt den 28:e februari 2021.

 Konstituerande: 2021-03-08

 Årsmötet Riks
 2021 genomfördes Riksårsmötet digitalt.

Verksamheten

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 Föreningen har under räkenskapsåret påverkats av coronaviruset på följande sätt:
 * Företaget har under räkenskapsåret tappat mindre andel av sin kursverksamhet

Flerårsöversikt
 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 123 503 106 348 122 470 173 239
Resultat efter finansiella poster 63 663 79 075 6 844 33 301
Soliditet, % 93 90 86 86

https://sign.visma.net/sv/document-check/a3ae7c0e-0f7e-47ee-99f6-14e633ca0812

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SMC Västerbotten  5(10)

894003-5051

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Nettoomsättning 1 123 503 106 348
123 503 106 348

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 2 -45 824 -21 112
Övriga externa kostnader -9 881 -2 901
Bilersättningar -4 135 -3 260

Rörelseresultat 63 663 79 075

Resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster 63 663 79 075

Resultat före skatt 63 663 79 075

Årets resultat 63 663 79 075
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 96 754 95 979

96 754 95 979

Kassa och bank 208 336 145 448

Summa omsättningstillgångar 305 090 241 427

SUMMA TILLGÅNGAR 305 090 241 427
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

 
Eget kapital vid årets början 241 427 162 351
Länsfonden -22 500 -22 500
Årets resultat 63 663 79 075

282 590 218 926

Summa eget kapital 282 590 218 926

Avsättningar
Avsättningar till Länsfonden 22 500 22 500

22 500 22 500

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 1

- 1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 305 090 241 427
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd förutom BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna).

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

Materiella anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig
 information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller
 företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar
 Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
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 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

Nettoomsättning per rörelsegren
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Länstian 96 754 96 047
KNIX Alvik 10 050 5 050
Gruskurs 16 700 5 250
Övrigt 1 1

Summa 123 505 106 348

Not 2   Kostnader

Kostnader per rörelsegren

2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Storkurshelg, möten riks, utbildning 15 984 8 123
Riksårsmöte 967
KNIX Alvik 10 908 3 001
KNIX Lycksele 3 699
Gruskurs 8 878 3 810
Övrigt 10 054 1 513

45 824 21 113

Not 3  Inventarier
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Avyttringar och utrangeringar -9 197

-9 197
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Avyttringar och utrangeringar 9 197

9 197

Redovisat värde vid årets slut -

Not 4  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen haft en negativ påverkan på företagets
 verksamhet. På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags
 beteende går det i dagsläget inte att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten.
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Underskrifter

 Umeå 2022-01-23

  

Annika Sigvardsdotter Magnus Adolvsson

Rasmus Hansson Niklas Lindgren

Peter Forsgren Mattias Norlin

Lars Elinge Maria Sjöström

Umeå / Storuman
Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-02

Urban Karlsson Sören Israelsson
Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor
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