
SMC Jämtland protokoll 150519
Plats:  Lugnvik
Tid:    18:00 – 21:00
 

§ 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. 
Reseräkningar ska var inne senast 15 juli för att komma med
i räkenskapsåret.

6. Inkommen post Ingen post. Mailinfo har kommit angående bl.a. massutskick
av mail.

7. MC Folket Monika och Ove ska maila in text till distriktsnytt nr 6, 
senast 25 maj.

8. Länsinformation Pär informerade om att han ska på riskettan på Reveljens 
trafikskola den 28 maj. Ev följer Tomas och/eller Pelle med.
Tältet har ännu inte kommit.
Diskuterade om att bjuda in reportrar till 6 juni och 
beslutade att Monika mailar tilll tidningarna 100% och 
Jämtlands tidning. Pär kontaktar radion.

9. Aktiviteter  Tomas och Pelle informerade om mötet med JHMC 
den 17 maj.

 Diskuterade ev Knix-körning i Svenstavik.
 Diskuterade upplägget för kommande Start2ride.
 Ove kontaktar och bjuder in Motorhuset till 7 juni. 

Om de kommer, så läggs information ut på 
hemsidan.

 6/6 Flaggkörningen där vi åker kortege från 
Stortorget till Jamtli. Preliminärtid för avfärd är kl 
11.00. Pär återkommer med information lite 
närmare.

 Diskuterade SMC´s årsmöte i Borlänge första helgen
i september. 

10. Inköp  Inget för närvarande.

11. MCT  Se aktiviteter.

12 Övriga frågor/info  Diskuterade pris för årets utmärkelse som ska delas 
ut på SMC Jämtlands årsmöte 20 september.

 Diskuterade var vi kan lagerhålla våra flaggor, tält 
mm, så att alla kommer åt dem i samband med 
avrostning/knix.



§ Ärende Beskrivning

15. Nästa möte 29/6 kl 18:00 i Lugnvik.

16. Mötets avslutande Mötet avslutas.

_______________________________                  ______________________________           
Ordförande Pär Nilsson                                          Sekreterare Monika Olofsson
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