
SMC Jämtland protokoll 140428
Plats:  Lungre motorstadion
Tid:    18:15 – 21:00
 

§ Ärende Beskrivning

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

2. Närvarolistan Pär Nilsson, Kent Mårdbrink, Anna Palmqvist, Pelle 
Sandström, Siw Kristiansen, Monika Olofsson och Ove 
Olofsson.

3. Godkännande av 
dagordnin
g

Dagordningen godkändes.

4. Föregående 
protokoll

Pär läste igenom föregående protokoll.

5. Ekonomisk rapport Stabil.

6. Inkommen post Ingen inkommen post.

7. MC Folket a) Priset för inbladningen blir ca 700-800 kr. Pär ska 
skriva en artikel och skicka in så det kommer med i 
nr 5 av MC-folket. 

b) Pär har beställt ett antal av tidningen ”Livet med 
MC”.

8. Länsinformation a) Det har inkommit en uppdaterad lista från kansliet 
med aktiva klubbar. Templar Knights är invalda i 
SMC och SurJämten tillhör SMC Jämtland.

b) Anna kollar med en verkstad om det finns möjlighet 
till rabatt för SMC-medlemmar.



9. Aktiviteter a) 3 maj har Opus öppet hus i Östersund för veteran 
och Mc. Det börjar kl 8.00. Pär kommer att vara 
där.

b) 10-11 maj har NorthBike Road Show på North Car.
Kent kommeer att vara där 10 maj och Pelle den 11 
maj. Ev kommer även Pär.

c) 17 maj Opus bilprovning i Järpen har Mc-
besiktning mellan klockan 9-14. SMC har då 
grundkurs/avrostning mellan kl 10-14. Instruktörer 
Anna Siw och Andreas. Pär, Monika mfl kommer 
att närvara. Anna mailat annonsen till Ove som 
lägger in den och skapar ett evenemang på 
Facebook. Alla ombeds att dela så att så många som
möjligt får information. Pär har koner och gula 
reflexvästar som han tar med. Resursväst för de 
som har, ska användas. Anna ber Andreas ordna 
besiktningsformulär – råd och riktlinjer, samt 
inskrivningsformulär. Även blanketter för 
skaderapporter ska finnas med. Pär har med sig 
medlemsregistret. Tält vimplar, bord för fikat och 
beachflaggor ska med. Anna ordnar kaffe, te, 
muggar och bröd. Monika tar med termosar.

d) 18 maj Start2ride på Lungre Motorstadion.  
Folkracebanan kommer inte att användas. Pär har 
fortsatt diskussion med Agne på JMK. JMK 
kommer inte att kunna ordna fikat. Pär kollar med 
Yran Bike Week om de kan ta på sig att ordna fikat 
och låta överskottet gå till deras insamling. 
Annonsen ordnar Pär.

e) Flaggkörning den 6:e juni 2014. Samling 10:30 på 
Stortorget för kortegekörning till Jamtlis bensin-
mack. Sedan kör flaggkörarna ner till Jamtlis scen. 
Fotografering och ev införande i tidningen MC-
folket görs. 

f) 5-6 juli kurs på Molanda. Ett arrangemang 
tillsammans med Åredalens motorklubb.  

g) Under Yran bike week ska det den 26 juli köras 
kortege från Östersund till Åre och det är SMC som
är ansvariga för kortegen. Funktionärerna ska då ha 
gröna västar.

h) Kallelse till årsmötet ska ske via i tidningen MC-
folket. Innan manusstoppet 26 maj. Pär ordnar det. 
Beslutade att årsmötet ska vara 27 september och 
att kallelse skickas ut till medlemmarna med tid och
plats en månad innan årsmötet.



10. Inköp       a)  Inköp av tröjor är på gång.
b)  Anna har beställt nackkrage och pocketmask. 

Ryggsäck ska köpas in av Anna.
c) Anna köper avspärrningsband och dunkar för 

vatten.
11. MCT a) Ev ska Anna sköta MCT-uppgifterna på asfalt och 

Andreas på grus.
b) Kent är intresserad av att bli instruktör.

12 Övriga frågor a) SMC:s årsmöte 5 september i Storforsen Älvsbyn. 
Det är 2st 4-bäddsstugor bokade av Ove och Kent.

b) Anna har mailat ut till oss alla vart vi kan beställa 
grön fuktionärsväst. Var och en bekostar den själv.

15. Nästa möte I juni, datum är inte fastställt ännu. Monika kallar styrelsen
via mail.

16. Mötets avslutande Mötet avslutas.

_______________________________                  ______________________________           
Ordförande Pär Nilsson                                          Sekreterare Monika Olofsson
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