
SMC Jämtland protokoll 141216
Plats:  Lugnvik
Tid:    18:15 – 19:30
 

§ Ärende Beskrivning

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

2. Närvarolistan Pär Nilsson, Kent Mårdbrink, Pelle Sandström, Tomas 
Engberg, Monika Olofsson och Ove Olofsson samt Stig-
Erik (Stickan) Erikssson från valberedningen.   

3. Godkännande av 
dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående 
protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och följande punkter  
diskuterades:

 Pär skall fixa de adressändringar som behöver 
justeras.

 Inget nytt om Yran Bike week. Tomas kollar med 
Ted om han hört något.

 Monika har fixat 13 stycken små SMC flaggor. Vi 
fick dessa utan kostnad.

 Blev inget med Marité, så det stryks från 
åtgärdslistan.

5. Ekonomisk rapport Enligt budget, förutom att vi får en besparing för planerat 
tält inköp då vi kommer att få ett tält från SMC centralt.

6. Inkommen post Fått faktura från ICA.

7. MC Folket Pär har fått ny utgivningsplan. Han vidarebefordrar den till 
Monika.
Monika och Ove blir ansvariga redaktörer för MC-folket. 
Ny layout i tidningen för distriktsinfo och det kommer 
alltid att stå något under varje distrikt. Vi skall fixa bild på 
Monika och Ove tillsammans med MC:n.

8. Länsinformation Inget nytt att rapportera. Fler kan bli väginformatörer. 
Anmälan till trafikverket och kom ihåg att ange MC.
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9. Aktiviteter  Hoj-X i mars 2015. Billigare att anmäla sig fram till
den 18 dec. Ove Och Monika har anmält sig.

 Vi skall ordna en träff för Jämtland/Häjedalen MC. 
Stickan kallar till en träff den 8 februari kl 15:00 på 
ÖMCK.

 Start 2 Ride. Vi behöver fixa ett blad att gå ut till 
handlarna med. Ove skulle fixa det, men behöver en
logga som Pär ska skicka över. Vi hittar den inte på 
SMC sidan.

 Flagg körning den 6 juni som vanligt.
 Yran Bike week. Vi blir med där om det blir klart 

och redovisat med årets upplaga av evenemanget.
 Vi kollar om vi skall deltaga på motormässan den 

15 maj.
 Knixkurser skall vi ha ett antal. Datum sätts 

tillsammans med MCT så snart det är möjligt.

10. Inköp  Pär och Pelle besöker Meeri textil på fredag och 
tittar på tröjor. Provning sker i efterhand så vi får 
koll på storlekar och beställning läggs efter nästa 
styrelsemöte.

 Uppfixning av slägvagn pågår.
 Pelle och Siw fixar flaggor till kursverksamheten. 

En gul, en röd, en svart och en sv/vit målflagga.


11. MCT Vår MCT var inte närvarande men kan ge följande info:
 Kent, Tomas, Kalle och Ove har varit på Grundkurs

för GA i Upplands Väsby.
 De kommer även att delta i Pedagogikkurs den 14 

februari i Östersund. Lars H skulle också behöva 
den kursen, men har troligen inte möjlighet att delta
då. Pär och Anna undersöker om det finns annat 
alternativ som ryms i budget.

 I mars blir det en instruktörskonferens i Jönköping.
Resorna samordnas och evt. blir det chartrat flyg 
som plockar upp oss här i Östersund eller i 
Sundsvall.

 Vi försöker hitta en lämplig grusplan för att 
genomföra en gruskurs till sommaren.

12 Övriga frågor  Beslutas att Ove skall få inloggning till hemsidan så
han kan hjälpa Pär med uppdateringar.

 Beslutas att tillsvidare lägga ett styrelsemöte i 
månaden den andra tisdagen varje månad.

15. Nästa möte 13 januari kl 18:15. Plats meddelas senare.
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16. Mötets avslutande Mötet avslutas.

_______________________________                  ______________________________           
Ordförande Pär Nilsson                                          Sekreterare Monika Olofsson


	Mötets öppnande
	Ekonomisk rapport
	Inkommen post
	MC Folket
	Länsinformation
	Aktiviteter
	Inköp
	MCT
	Övriga frågor
	Nästa möte
	Mötets avslutande

