
Styrelsemöte SMC Västerbotten 08/06 2022 Kl:17.00 

Medborgarskolan 

 

 

 

1. Mötets öppnande: 

Närvarande: Niklas, Peter, Magnus, Lars, Dirk, Mattias, Rasmus och Annika 

 

2. Val av justeringsman: 

Magnus Adolfsson valdes. 

 

3. Godkännande av dagordningen: 

Dagordningen godkändes 

 

4. Föregående protokoll: 

Inget från föregående protokoll att ta upp. 

 

5. Ekonomi: 

Lars redovisar att vi gjort ett litet plusresultat på vårens kurser, vilket inte hänt tidigare. 

Vi har 316.265:17:- i kassan. 

 

6. MCT: 

-Knix,  

Mattias informerar om att UAK aviserat en kraftig höjning av avgiften för att hyra banan i 

framtiden. 

Mattias berättar om hur man ser på handledarskap under våra kurser. I Dalarna behöver inte 

handledaren köra i samma grupp utan enbart finnas på plats på området och kunna ha 

uppsikt, för det formella ansvaret under övningskörningen. 

Vi har preliminärbokat Trollringen helgen v34, vi ska ställa frågan om boende också den 

helgen. Mattias ringer Ansia om boende. 

Tanken är en bokningsbar Knix på lördagen och en internutbildningsdag på söndagen. 

När vi körde knixen på Alvik den 28/5-2022 hade vi 24 platser med fyra i kö, sen slutade det 

med att vi hade 30 betalande deltagare, dock fungerade detta utmärkt, men vi måste kolla 

hur vi gör med anmälan och betalning i framtiden. 

-Grus,  

Rekordmånga deltagare på vår gruskurs i hade i maj, många har också efterfrågat mer 

kurser. 

-School,  

 En tänkbar väg för oss är att försöka utveckla Knix på väg om det blir dyrt/svårt att hyra 

bana framöver. 

Niklas informerar om att vår bokade HLR, som blev inställd tidigare, skulle kunna lösas 

men hjälp av resurs från Norrbotten. Niklas pratar med SMC Norrbotten för att se om vi kan 

få hjälp med HLR vintern 2023. 

 

7. Information från ordförande: 

Ingen ny information från ordförande. 

Niklas skickar en förfrågan om instruktörs konferens helgen v43 i till dom som det berör. 

 

 

 

 

 



 

 

8. Beslut om hyra av MC vid kursverksamhet: 

Vi beslutar att den som använder sin motorcykel i syfte att utbilda och instruera andra under 

en kursdag, som exempel instruktör och aspirant, ska få en ersättning för hyra av motorcykel 

med 500:- per kursdag. 

 

9. Trycka etiketter till konor: 

Beställning av etiketter är gjord. 

 

10. Övriga frågor: 

Helen Nilsson är inbjuden av oss i SMC för att vi ska kunna visa upp vad vi gör i styrelsen 

och i distriktet, och kanske se om vi kan värva in henne i verksamheten. 

Annika tar upp frågan om vad anslutna klubbar gör, vi har försökt få mer verksamhet via 

klubbarna tidigare men återkopplingen har varit dålig.  

Vi fanns på plats under Northbikedagarna och visade upp oss. Bra återkoppling från 

besökarna. Vi ska försöka vara med på fler event där vi kan visa upp oss. 

 

11. Nästa möte: 

Den 16/8 2022 kl 17:00 på Medborgarskolan. 

 

12. Mötet avslutas: 

Ordförande Niklas förklarar möter avslutat. 

 

 

 

 

 

 
            Ordförande:  Niklas Lindgren                                        Sekreterare: Peter Forsgren 

 

 

 

 
 

Justerare: Magnus Adolvsson 

                           

 


