
Styrelsemöte SMC Västerbotten 05/05 2022 Kl:20.00
Via TEAMS

1. Mötets öppnande:

Niklas öppnar mötet.

Deltagare: Niklas Lindgren, Peter Forsgren, Dirk Utz , Mattias Norlin, John Pääkkönen, 
Annika Sigvardsdotter, Lars Elinge.

2. Val av justeringsman:

Dirk väljs till justerare.

3. Godkännande av dagordningen:

Dagordningen godkänns.

4. Föregående protokoll:

Inget att anmärka om föregående protokoll.

5. Ekonomi:

Lars nämner att vi har 223 075:- i kassan efter utgift av släpvagnshyra.

6. MCT:

2-3 i kö på knixen, två lediga platser till gruskursen. Matte efterlyser hjälp med att få 
med våra saker från förrådet till knix och gruskurs. 
Plan för en helg, v34, på Trollringen för funktionärer, möjligen en extra knix på 
lördagen.

7. Grus:

UAK hjälper till med mat på gruskursen (även på knixen)
Grusplanen på I20 är ok att hyra men John kollar om det finns möjlighet till en toalett.
Dirk kollar med Pengforsbanan om den är möjlig att hyra i framtiden.

8. Information från ordförande:

Niklas drar lite om att SMC pushar för el motorcyklar. Enligt Demoskop är vi inom 
SMC inte så synliga i samhället, i storstadsområdena syns vi lite mer men vi bortom är
väldigt osynliga.
Mest män i övre medelåldern som gillar SMC, vi har svårt att nå yngre.
Vi ska försöka visa upp oss på Northbike helgen v21 när dom har sitt event, Annika 
och Ulrika hjälper till med detta.
Annika kontaktar media för att pejla intresse att göra reprtage om oss.
Matte ser till att fota under våra kurser.
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9. Övriga frågor:

Vad gör vi av våra utvärderingar efter att vi haft kurs?
Schoolgruppen ska titta på det framöver.
Uppdatera hemsidan, Dirk erbjuder sin hjälp med detta.
Anskaffning av släp enligt tidigare protokoll, vi tar nya tag om att leta lämpligt släp, 
Dirk tar tag i detta.

10. Nästa möte:

8/6-2022 på Medborgarskolan kl. 17.00, middag tillsammans.

11. Mötet avslutas:
Niklas avslutar mötet.

Ordförande:  Niklas Lindgren                                        Sekreterare: Peter Forsgren

Justerare: Dirk Utz 
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