
SMC Jämtland protokoll 150423
Plats:  Lugnvik
Tid:    18:00 – 20:20
 

§ Ärende Beskrivning

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

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

3. Godkännande av 
dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående 
protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

5. Ekonomisk rapport Siw redovisade ekonomiska läget som följer budget. 

6. Inkommen post Faktura registerhållning för släpvagn. Deklaration.

7. MC Folket Monika och Ove har skickat in text till distriktsnytt nr 5. 
Monika mailar in lite revideringar där.

8. Länsinformation Pär informerade om att han var på riskettan på Anderssons 
trafikskola.
PR-paketet är på väg från kansliet till Pär. Tältet kommer 
lite senare.
Foldern ”Följ med på en roligare resa”, har kommit.

9. Aktiviteter  3/5 kl 13:00 har instruktörer/aspiranter egen 
avrostning på Lungre motorstadion.

 6 eller 7/5 på kvällen kör instruktörer/aspiranter ev 
egen träning. Ove ska kontakta Hyrcart om det och 
kommer sedan att maila ut detta till berörda.

 9/5 Avrostning på Opus i Järpen. Samling kl 7:00 
för att förbereda. Ove kollar med Anna om det finns 
något bord att använda för inskrivningen.

 9-10/5 ska vi även ha folk i en monter hos Northcar 
från kl 10:00. Tomas Pär och Pelle delar på detta.

 9/5 har Opus öppet hus. Pär kontaktar Hans 
Söderberg och Ulf Persson om de kan hjälpa till 
antingen på Opus eller Northcar.

 10/5 Avrostning Lungre motorstadion. Samling kl 
7:00. Klockan 9:00 börjar inskrivningen som görs i 
anslutning till köket. Lite oklart med tider för dagen,
så Pär kontrollerar detta med JMK och ändrar ev på 
hemsidan samt i kursanmälan.

 Angående fikat för den 10/5 har Kent varit i kontakt 
med Lena Kolak. De ska vara där mellan kl 10-16.

 30/5  vi har i år inte resurser att klara av att vara med
på motormässan.

 6/6 Flaggkörningen där Pär återkommer med 
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information lite närmare.
 7/6 Knixkörning på Lungre motorstadion kl 16:00.
 9/8 Tjej-knix på Lungre motorstadion kl 16:00.
 23/8 Knixkörning på Lungre motorstadion kl 16:00.

10. Inköp  Pelle köper in kaffe och filter.

11. MCT  Se aktiviteter.

12 Övriga frågor/info  Bokning av bana och lokalen på Lungre 
motorstadion ska gå genom Pär eller Anna. De 
skickar kopia till K-G Uddegård och Patrik Rehnsbo
på JMK.

 Årsmöte i Borlänge 5-6/9. Bokning gör var och en 
på Hotell Galaxen. Pär kontrollerar kostnaderna.

 Diskuterade olika kurser, såsom en custom-kurs, 
SMC-dag mm.

 Diskuterade Årets klubb där vi har tills vårt årsmöte 
20/9 att fundera på kandidat.

 Pär mailar listan på vilka klubbar som är SMC-
anslutna till Ove.

15. Nästa möte 19/5 kl 18:00 i Lugnvik.

16. Mötets avslutande Mötet avslutas.

_______________________________                  ______________________________           
Ordförande Pär Nilsson                                          Sekreterare Monika Olofsson
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