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 Styrelsens sammansättning 
 Under detta verksamhetsår har styrelsens resurspersoner varit dessa, förtecknade med funktion 

 och hemkommun. 

 Ledamöter 
 Anders-Pehr Gidlund (ordförande, Örnsköldsvik), Lennart Björklund(ledamot Örnsköldsvik), 

 Marie Norberg (kassör, Härnösand) Christer 
 Håkansson(MCT, ledamot  Örnsköldsvik).  Anders Jönsson  (webmaster, ledamot Sundsvall) 

 Anna-Karin Söderlind(Ledamot, Örnsköldsvik) 

 Suppleanter 
 Peter Larsson (Sundsvall), Tony Brix ( Härnösand) 

 Övriga 
 Revisorer: Magnus Carlsson, Y-ekonomi( Härnösand) och Stefan Nilsson 

 (Sundsvall). Valberedning: Katarina Funseth (sammankallande Sundsvall) 

 Uppföljning av beslutad verksamhetsinriktning 2021 

 Medlemsvärvning 
 Fortsätt medlemsvärvning under hela verksamhetsåret. 

 Måluppfyllelse  : Medlemsantalet har ökat från 1221  personer i januari 2021 till 1310 personer i 
 december 2021 

 Hemsidan och Facebook 
 Hemsidan är vår huvudkanal till medlemmarna och andra intresserade. Fortsatt satsning på att 
 utveckla webbinformationen. Även enskilda medlemmar förväntas vara aktiva i de sociala 
 medierna med hemsidans diskussionsforum och i Facebookgruppen. 

 Måluppfyllelse  : 
 Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt under det gångna verksamhetsåret. 

 SMC Västernorrlands Facebooksida har 520 st. följare i januari 2022, ett tillskott på 84 personer 
 under 2021. 

 Instagram SMC Västernorrland hade i januari 2022 169 st. följare 
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 Facebook-sidan har uppdaterats löpande, men är ett komplement till ordinarie webbsida. Vi 
 lägger även ut information som kommer centralt för att informera våra lokala medlemmar. 

 Rabattställen 
 Styrelsen ska verka för fler lokala rabatter till SMC-medlemmar. 
 Måluppfyllelse  : Inga nya rabattställen har tillkommit  under året. 

 Trafiksäkerhet 
 Samarbetet med andra trafiksäkerhets aktörer fortsätter och bl.a. SMC-fortbildningarna syftar till 

 att höja motorcyklisters säkerhetsmedvetande i trafiken och bidrar till att minska risken för 
 olyckor och personskador. Utökade kontakter med NTF, Trafikverket och STR m.fl. i distriktet 
 ska leda till att fler utnyttjar de fortbildningar som erbjuds och att vi kan få säkrare vägar. 
 Måluppfyllelse  : 
 Inga kontakter under det gångna året. 

 Instruktörsutbildning och stort kursutbud 
 Fler aspiranter ska fortbildas till instruktörer, för att kunna bibehålla ett brett kursutbud. Minst en 

 instruktörskonferens bör genomföras årligen liksom en avrostningskurs för instruktörerna på 
 våren. Grusinstruktörer behöver utbildas. 
 Måluppfyllelse  : 
 Instruktörsavrostning inställdes på grund av Corona. 

 Avrostning/grundkurs 
 Kommer att hållas på en eller flera platser i länet våren 2021 

 Måluppfyllelse  : 
 Avrostning genomfördes tillsammans med Örnsköldsviks motorcykelklubb (ÖMCC) 

 Gruskurs 
 Genomförs som steg 1 och 2 för att säkrare hantera sin motorcykel på grusvägar. 
 Måluppfyllelse  : 
 Ingen gruskurs hölls detta år 

 KNIX. Broms- och kurvkurs 
 Fortsatt satsning på  Knix 
 Måluppfyllelse  : 
 På gokartbana Varggropen, Örnsköldsvik genomfördes KNIX kurser vid två tillfällen under året, 
 med 32 deltagare. 

 Styrelsemöten 
 Kommer att genomföras minst en gång i kvartalet. 
 Måluppfyllelse  : Under året har tre  protokollförda  styrelsemöten, ett årsmöte och 

 ett konstituerande möte genomförts. Ett  styrelsemöten ställdes in. Styrelsen har 
 haft löpande kontakter via ”What´s up” och e-post. 
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 Stormöteshelger 
 SMC:s centrala stormöteshelger ska så många som möjligt delta i. Främst är det 

 information/webb, utbildnings- och ordförandekonferens delarna som är viktiga, men även 
 övriga funktionärer i styrelsen ska ges chans att delta. 

 Måluppfyllelse  : StormötesHelgen ställdes in pga Corona.  Ett Ordföranden Mötet genomfördes 
 digitalt i december. 

 Årsmöte, distriktet 
 Kommer att genomföras under första kvartalet 2021. 
 Måluppfyllelse  : Genomfördes i februari 2021 genomfördes  digitalt och fysiskt via ZOOM. 

 Årsmöte, riks 
 Minst två personer ur styrelsen ska enligt stadgarna delta vid riksårsmötet som genomförs i maj. 

 Måluppfyllelse  :  Riksårsmötet genomfördes på nätet  via digital plattform  ”Vote IT”. 

 Motorcykelns dag 
 Detta är vi med på i de orter som genomför sådana aktiviteter. 

 Måluppfyllelse  : inställt pga Corona 

 Mässdeltagande och samarbete med mc-handlarna 
 För att SMC ska synas ute i samhället och för att nå fler medlemmar är det viktigt att exponera 

 sig. Där det är lämpligt ska vi delta, t.ex. vid motor- och fritidsmässan samt när mc-handlarna har 
 öppet hus och provkörningsdagar. 
 Måluppfyllelse  : Vi deltog inte i några mässor och  utställningar 2021 

 Samarbete med andra organisationen som kan gynna distriktets verksamhet 
 Det är viktigt att samverka med andra organisationer/aktörer inom områden som utbildning, 
 trafiksäkerhet, föreningskunskap, motorcykelbranschen med flera områden. NTF Västernorrland, 
 Trafikverket Region Mitt, Polisen, Bilprovningen, kommunerna, utbildningsorganisationer, Röda 
 Korset, SMC riksmärkesklubbar och andra SMC-distrikt är bara några av alla i sammanhanget. 

 Måluppfyllelse  : Distriktets verksamhet har legat nere  2021 pga rådande omständigheter. 

 SMC-distrikten i norr 
 Av särskild vikt är att utveckla samarbetet i SMC Norrland rörande bl.a. mc-fortbildning i de 
 nordligaste länen. 
 Måluppfyllelse  : 
 Vid KNIX hösten 2021 deltog en instruktör från Västerbotten. Under 2021 har samtal påbörjats 
 med de andra distrikten, Västerbottens och Jämtlands SMC. Detta för att kunna erbjuda 
 medlemmarna fler kurser med fler instruktörer närvarande. 

 Ekonomi 
 Genom att värva fler medlemmar och utöka kursutbudet ska ekonomin stärkas 
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 Måluppfyllelse: Den största intäkten har hittills utgjorts av centralt stöd, den s.k. distriktstian, 
 baserat på antal medlemmar i distriktet. 

 Information 
 Distriktets Facebook-sida har kompletterat hemsidan med snabb information och olika tankar 

 om mc-nyheter i trafik, av bland annat distrikts informatören och ordförande med flera. 
 Hemsidan har genomgått en uppstädning och uppfräschning, endast aktuell information ska 

 finnas där. 

 Övrigt 
 Vi tackar alla personer och organisationer/företag som på olika sätt har stöttat 

 SMC-verksamheten under året. Tillsammans kan vi få ett tryggare mc-liv! 

 Undertecknad Sundsvall 20220220 
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