
SMC Jämtland protokoll 150810
Plats:  Grytan hos Monika och Ove
Tid:    18:00 – 21:00
 

§ Ärende Beskrivning

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

2. Närvarolistan Pär Nilsson, Kent Mårdbrink,Tomas Engberg, Anna 
Palmqvist, Stickan Eriksson, Ove Olofsson och Monika 
Olofsson.

3. Godkännande av 
dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående 
protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

5. Ekonomisk rapport Faktura för instruktörskonferansen i Jönköping är betald. 
Utfallet för räkenskapsåret är inte klart ännu.

6. Inkommen post Ingen inkommen post.

7. MC Folket Monika och Ove har 3 augusti mailat in text till distriktsnytt 
nr 7. Utgivning v 39.
MC-folket vill göra ett reportage om MC-åkning från 
Grytans läger. Malin på MC-folket har efter styrelsemötet 
fått uppgift om att Emma Arnesson är kontaktperson.

8. Länsinformation Diskuterade och kom fram till att kallelse till årsmötet 20 
september ska se via brev till medlemmarna. Pär ordnar det. 
Vi kommer att vara på Östersunds motorstadion i Lungre 
och mötet börjar kl 14:00. I kallelsen ska det framgå vilket 
datum vi senast vill ha eventuella motioner.

9. Aktiviteter  23 augusti Knix på Östersunds motorstadion i 
Lungre.

 Resa till SMC´s riksårsmöte i Borlänge 5-6 
september. Gäller alla SMC´s medlemmar.

 SMC Jämtlands årsmöte 20 september.
 Inför planering för nästa år diskuterades en MC-dag 

på Opus med avrostning där och helgen efter Knix 
med Start2ride.

 Diskuterade angående Yran Bike Week och beslutade
att vi tar upp frågan på nästa JHMC-möte.

10. Inköp  Inget för närvarande. Tälten var skickade men ett 
flertal av dom hamnade fel. Vårt tält har ännu inte 
kommit.

11. MCT  Knix-kurs för alla mc-åkare 23 augusti. Diskuterade 
hur vi når ut med informationen så vi får fler som 
kommer. Anna och Ove lägger ut information på de 
olika medierna.

 Kalle och Kent ska helgen 28 – 30 augusti på 
eximination. Den hålls på Kolsva/Västerås flygplats.



§ Ärende Beskrivning

12 Övriga frågor/info  SMC´s storkurshelg blir i år 14-15 november.
 Valberedningen håller på med arbetet inför vårt 

årsmöte.
 Stickan har ny mailadress. Pär ändrar i vår 

gruppmail.
 Diskuterade om att ha en kurs i besiktning av hojar 

inför Knix. Förslag att det sker en genomgång och 
dokumentation om vad som ska vara med där. Det 
sker när vi har eget arbete direkt efter storkurshelgen.
Förslag i december.

15. Nästa möte 10 september kl 18.00 i ÖMCK´s lokal. Ett möte inför 
årsmötet. Vi ska främst diskutera budget, inriktning, 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för perioden         
1 augusti 2014 – 31 juli 2015.

16. Mötets avslutande Mötet avslutas.

_______________________________                  ______________________________           
Ordförande Pär Nilsson                                          Sekreterare Monika Olofsson
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