
SMC Jämtland protokoll 150629
Plats:  Badhusparkens Café
Tid:    18:00 – 20:00
 

§ Ärende Beskrivning

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

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

3. Godkännande av 
dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående 
protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

5. Ekonomisk rapport Fakturan från Meeri för trycket är betald. Faktura för 
instruktörskonferansen i Jönköping med 4500 kr ska betalas.

6. Inkommen post Ovanstående fakturor.

7. MC Folket Monika och Ove ska maila in text till distriktsnytt nr 7, 
senast 3 augusti. Utgivning v 39.

8. Länsinformation Diskuterade angående olika utskick av kallelse till 
medlemmarna till årsmötet 20 september. Pär kollar 
alternativen, samt även utskick för knix i augusti.
Diskuterade vilken lokal vi kan använda på årsmötet. Pelle 
kollar detta.

9. Aktiviteter  Yran Bike Week, lördag 25 juli är det Storsjön runt 
med start och mål från Stortorget. Alla hojar som 
kommer i mål ska stå uppställda på Stortorget till kl 
16:00 för utställning. Det ska säljas röstkort och 
startavgift. Det behövs även trafikvakter när de ska 
åka ut från Stortorget. Under veckan är det sedan 
olika aktiviteter som de olika klubbarna anordnar. 
För mera information se Yran Bike Weeks hemsida. 
Lördag 1 augusti är det kortegekörning/parad med 
Presidenten och landshövdingen. Kortegen har fått 
tillstånd att köra samma sträcka och väg som förra 
året. 

10. Inköp  Inget för närvarande. Tältet är beställt för ca 2 veckor
sedan från Kina och är nu på väg.



§ Ärende Beskrivning

11. MCT  Tjej-knix 9 augusti och knix 23 augusti. Inskrivning 
kl 16:00, vi ska vara där kl 15:00. Vi behöver göra 
reklam för dessa två evenemang, så Anna och Ove 
pratar ihop sig om det.

 Egen träning 1:a veckan i augusti.
 Eventuell internutbildning för instruktörer och 

aspiranter där vi bjuder in närliggande distrikt och 
föreläsare Niklas Lundin från Norrbotten som kan 
utbilda/ge tips och råd. Diskuterade eventuellt datum 
8 augusti. Efter mötet har det framkommit att det inte
går att genomföra 8 augusti utan detta får vi ta till 
våren 2016.

12 Övriga frågor/info  Ulf P har ringt in till Trafikverket om att det är 
mycket halt på 87:an. Pär skriver en blänkare om det 
på hemsidan och facebook.

 Monika har lämnat in ett medborgarförslag till 
kommunen. Det gäller en anslagstavla för mc-åkare 
att sättas upp på eller vid muren i hamnen. Ärendet 
har varit upp i fullmäktige och är nu ute hos någon 
nämnd. Ev. kommer beslut i höst.

 Det är riksårsmöte i Borlänge lördag 5 september och
vi vill att så många som möjligt åker dit från vårt 
distrikt. Pär går ut med information på hemsidan och 
facebook.

15. Nästa möte 10 augusti kl 18:00 i Grytan

16. Mötets avslutande Mötet avslutas.

_______________________________                  ______________________________           
Ordförande Pär Nilsson                                          Sekreterare Monika Olofsson
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