
Styrelsemöte SMC Västerbotten 07/04 2022 kl.20.00 
Via TEAMS 

  
  
  
  
1, Mötets öppnande: 
Närvarande: Ordförande John, sekreterare Peter, Annika, Mattias, Dirk och Lars 
 
2, Val av justeringsman: 
Annika och Lars valdes som justerare. 
 
3, Godkännande av dagordningen: 
Stryka punkt 6 då den punkten inte är aktuell. 
 
4, Föregående protokoll: 
Föregående möte var ett konstituerande och där fanns inte mer är styrelsens bildande för 2022. 
 
5, Ekonomi: 
214.486:- i kassan just nu. Vi har bl.a fått in pengar för knix och grusanmälningar annars har det 
inte så mycket annat. Mattias hade frågetecken om betalningar för kursverksamheten, Matte och 
Lars reder ut detta.  
 
6, Årsmötet 2022: 
Struken punkt. 
 
7, MCT: 
23 anmälda till knix och 11 anmälda till gruskursen i vår. Matte hade MCT-möte den 6/7-22 och 
informerade att instruktörsvästarna kommer att skickas ut i dagarna till dem som blev instruktörer 
under 2021. Deltagarvästar finns att beställa i fem olika färger numrerade mellan 1 och 21 för 
7500:- Vi beslutar att köra med dom vi har, som är för små, i sommar men beställer nya, redan nu, 
för leverans till nästa år. 
SMC Jämtland har bokat Mitt-Sverigebanan den 22/5-2022 dock krockar det tillfället med vår 
gruskurs. 
Nytt kursmaterial finns på hemsidan, Niklas Lundin, SMC Norrbotten, har skrivit ett nytt 
utbildningsmaterial som heter ”R&R Kurs på Vägen”  
Trollringen är bokad till den 28/8 och 4/9-2022 
 
8, Grus: 
Vi har ordnat två grusplaner, en på Ersmark och en på I20, dock ingen toalett på I20. 
John kollar alternativ så det kanske finns möjlighet att få tillgång till toalett och vatten på andra 
ställen då I20 inte har dessa faciliteter. Ersmark ligger nära bostadshus och det rör sig många barn i 
området vilket gör detta olämpligt. Dirk kollar om Pengforsbanan går att boka för 
grusverksamheten. 
Vi kollar om en eventuell grus trea till hösten. Dirk har ett ställe vi kan öva på. 
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9, Information från ordförande: 
Ingen information från ordinarie ordförande Niklas. 
 
10, Övriga frågor: 
Tjejkörning, Annika, Bitte och Therese har pratat ihop sig om en tjejverksamhet och tänker ordna 
en touringdag i höst. Tjejknix: Maria Syrjälä, SMC Norrbotten, ska delge oss deras kursutbud, det 
börjar finnas bokningsbara tjejknixkurser. 
Instruktörskonferens i Södertälje den 29-30/10  
Kostnad per deltagare 1000:- som distriktet står för, resten står Riks för. Matte erbjuder alla 
instruktörer möjlighet att anmäla sig. 
Storkurshelg på Arlanda helgen v46, Matte informerar nya i styrelsen om vad helgen går ut på.  
Påminner om Romme. Den som vill, ur distriktets styrelse och funktionärsgrupp, får åka. Distriktet 
står för kringkostnader enligt tidigare beslut. 
 
11, Nästa möte: 
Torsdag 5/5-2022 kl. 20:00 via Teams 
 
12, Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
 
Ordförande:  John Pääkkönen                                          Sekreterare: Peter Forsgren 
 
 
 
Justerare: 
 
Annika Sigvardsdotter                                                         Lars Elinge 
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