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Dagordning SMC Västerbotten 27/9-2022 20.30  

Teams. 
 

 

Närvarande: Niklas, Mattias, Peter, Lars, Magnus, Dirk, Annika, John 
 

1. Mötets öppnande. 
Niklas förklarar mötet öppnat 
Mattias blir vald som mötets ordförande 
 

2. Val av justeringsman. 
Dirk vald som justeringsman 
 

3. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes 
 

4. Föregående protokoll. 
Inget från föregående protokoll togs upp 
 

5. Ekonomi. 
Lars drar om ekonomin, intäkter för grus och knix har gått nästan jämt upp det blev 
en liten förlust på årets kursverksamhet på 835:- 
Saldo 220925 252 282,72kr,. Lars har registrerat ett Vismakonto för redovisning av 
kvitton, där vi ska scanna in kvitton för utlägg. 
 

6. MCT – Mattias.  
a, Knix 
b, Grus 
Ingen information från MTC 
 

7. Information från ordförande. 
Ingen information från ordförande 
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8.  Schoolmötet den 9/10 
a, Syfte och mål med detta. 
Diskutera årets verksamhet, lessons learned? 
Ta fram utvärderingsfrågor deltagarna får fylla i efter avslutad kurs. 
Utforma Teams så att det blir lättare att använda. 
b, Presentation, vad ska göras? 
Önskemål om kommande säsongs verksamhet. 
Planera för kommande säsongs verksamhet. 
Presentera SMC´s verksamhet för att visa vad vi gör i olika roller. 
c, Vilka är inbjudna, och i vilket syfte? 
Inbjudna i syfte för att rekrytera till olika uppdrag. 
d, Mat eller fika till mötet? 
Beställer pizza till mötet, Mattias ordnar kaffe och fikabröd. 
e, Rekrytering till 2023, vilka behov ser vi nu, i styrelse och i schoolgruppen? 
Rekrytering ny ordförande, MCT och valberedning. Niklas kommer att hoppa av helt 
från SMC. 
Mattias kan tänka sig att sitta kvar i styrelsen ledamot eller suppleant. 
Rasmus är också ett osäkert kort i styrelsen kommande år 
Lägga in en stående punkt om valberedning inför årsmötet. 

9. Arlandamötet, finns ny information om detta? 
Ingen ny information om storkurshelgen, men det borde komma inom kort. 

10.  Nytt beslut om motorcykelhyra? 
Inget nytt beslut, det vi tog i våras gäller. 

11. Övriga frågor. 
Städa i chatten, vi bestämmer hur vi ska göra på schoolmötet. 

12. Nästa möte. 
18/10-2022 kl.19:00 på Teams 

13. Mötet avslutas. 
Mattias avslutar mötet. 

 

 

 

Ordförande    Sekreterare 

Niklas Lindgren   Peter Forsgren 

 

 

 

Justerare 
Dirk Utz 
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