
  
 

SMC Jämtland protokoll 131204 
Plats:  Jämtlands gymnasium, sammanträdesrum 

Tid:    18:00 – 20:30 

  

     

 

§ Ärende Beskrivning 

 

1. Mötets öppnande  Pär öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Närvarolistan Pär Nilsson, Kent Mårdbrink, Anna Palmqvist, Siw 

Kristiansen, Pelle Sandström, Monika Olofsson och Ove 

Olofsson. 

 

3. Godkännande av 

dagordning 
Dagordningen godkändes. 

4. Föregående 

protokoll 
Pär läste igenom föregående protokoll. 

5. Ekonomisk rapport Enligt budget. 

6. Inkommen post Ingen post har inkommit. Pär ändrar adressen så posten 

skickas till Siw.   

 

7. MC Folket Utgivningsplan finns nu. Pär mailar den till Monika som 

skriver in uppgifter om manusstopp och utgivningsveckor i 

protokollet. Se bilaga 1. 

Pär ska skriva lite om vad vi gör och ska göra i SMC 

Jämtland och lämna till MC-folket. 

Senast 15 januari ska vi vara klara med alla datum för 

aktiviteter som vi vill ha med i MC-folket nr 3. 

8. Länsinformation Inget för närvarande. 

9. Aktiviteter a) Prova på dag – Start to ride samt grundkurs. 

Förslag 17 maj 2014. Vi behöver kontakta JMK, 

speedwaysektionen , Fältjägarna enduro, STR och 

handlare. Beslutade att Anna kontaktar JMK och 

Fältjägarna, Pär kontaktar STR, Pelle kontaktar 

Yamaha, TK-motor, Motorhuset och Northcar, 

Monika kontaktar KGK Suzuki. 

b) Flaggkörning den 6:e juni 2014. Vi diskuterade att 

det borde fotograferas och göras ett reportage om 

det för införande i MC-folket.  

c) Yran Bike week. Pär och Pelle ska på möte 9 

december tillsammans med mc-klubbar från länet. 

d) Motormässan 24 maj 2014.  

e) MC-dagen i Sundsvall 31 maj 2014. 



  
 

10.  Inköp Diskuterade inköp av tröjor mm. Maxpris per person 700 

kr för de 7 i styrelsen. Tanken är också att andra ska kunna 

låna kläder av oss i styrelsen om de är med och 

representerar SMC Jämtland. Beslutade att Monika 

kontrollerar priser inklusive tryck hos Meeri. Och tar med 

sig det samt broschyrer till nästa möte. 

11. MCT Inget för närvarande. 

12 Övriga frågor a) Diskuterade SMC Jämtlands hemsida. Beslutade att 

Pär ber Andreas göra uppdateringar på den. 

b) Kent hade med sig utskriven information om FIM-

rallyt. Pär tar med det till träffen med klubbarna i 

länet den 9 december. 

 

15. Nästa möte 11 januari 2014. Monika kallar styrelsen via mail. 

16. Mötets avslutande Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


