
SMC Jämtland protokoll 150210
Plats:  Lugnvik
Tid:    18:15 – 20:30
 

§ Ärende Beskrivning

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

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

3. Godkännande av 
dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående 
protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

5. Ekonomisk rapport Pär redovisade det ekonomiska läget som följer budgeten.

6. Inkommen post Ingen inkommen post.

7. MC Folket Hos SMC riks är det Johan Ström vi kan kontakta när det 
gäller utskick, bilagor och annonsmateriel.

8. Länsinformation Inget för närvarande.

9. Aktiviteter  Utbildning 14 februari på Östersunds motorstadion i
Lungre. Efter utbildningen är det resursmöte för att 
gå igenom våren/sommarens kurser och bemanning.

 7 mars ordförandemöte i Borlänge där Pär 
medverkar.

 21-22 mars instruktörskonferens i Jönköping. De 
som ska dit samåker med bil.

 I april ordnas HLR-utbildning som är obligatorisk 
för alla instruktörer/aspiranter. Styrelsen och 
resurser har också möjlighet att medverka.

 3, 6 eller 7 maj egen träning för instruktörer, 
aspiranter och resurser.

 9 maj Knix-kurs i Järpen hos Opus som samtidigt 
har öppet hus. Det är även öppet hus hos Opus i 
Östersund.

 10 maj Knix-kurs på Östersunds motorstadion i 
Lungre. Eventuellt Start2ride, men det är inte klart 
ännu. Pär kollar med Northbike och STR för 
eventuell samordning.

 30 maj motormässa på Frösö Park.
 6 juni flaggkörning.
 Yran Bike Week, där Pär kontaktar ansvarig 

angående sponsring. Vi bör medverka den 25 juli på
Stortorget.



§ Ärende Beskrivning

 Årsmöte 20 september.

10. Inköp  Tröjor ska beställas, samt även 100 st transfertryck 
med vit text, logga för ryggen och en liten 
bröstlogga.

 Beslutades att instruktörer/aspiranter/resurser får en 
T-shirt med tryck. Om övriga kläder önskas så får 
var och en köpa själva och SMC står för tryck-
kostnaden för dessa.

11. MCT

 Anna informerade om att det blir kurs för 
instruktörer/aspiranter 14 februari. Efter kursen ska 
det diskuteras datum och bemanning för 
våren/sommarens kursverksamhet.

12 Övriga frågor  Ove kollar med ansvarig för Cityhandeln i 
Östersund när det är evenemang i stadskärnan under
våren/sommaren. Vi ska eventuellt ställa upp tält 
och ett par motorcyklar för att informera 
allmänheten om SMC.

 Gick igenom delar av hemsidan för uppdateringar.
 Diskuterade förkortning av våra mailadresser. 

Beslutades att ingen ändring görs.
 Beslutades att i fortsättningen kan övriga frågor 

mailas till Monika innan nästa styrelsemöte.
 Valberedningens representant Stickan Eriksson vill 

ha förteckningen över vilka som sitter i styrelsen 
och hur länge. Monika mailar honom det.

 Monika och Ove informerade om ett förmånligt 
erbjudande gällande Skalstugan för de som är SMC-
medlemmar. Ove kontaktar Lisa Green angående 
om vi kan lägga ut detta på vår hemsida.

 Släpvagnen väntar på att lackas.

15. Nästa möte 10 mars kl 18:00 i Lugnvik.

16. Mötets avslutande Mötet avslutas.

_______________________________                  ______________________________           
Ordförande Pär Nilsson                                          Sekreterare Monika Olofsson
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