
SMC Jämtland protokoll 160112
Plats:  Lugnvik
Tid:    18:00 – 20:00
 

§ Ärende Beskrivning

1. Mötets öppnande Ordförande Pelle öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Närvarolistan Pelle Sandström, Siw Kristensen, Pär Nilsson, Tomas 
Engberg,  Lena Kempe, Ove Olofsson, Monika Olofsson och 
Hans Söderberg.

3. Godkännande av 
dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående 
protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

5. Ekonomisk rapport Pär redovisar det ekonomiska läget. Följer budget.

6. Inkommen post Hyresfaktura från JMK för hyra på Lungre.

7. MC Folket Monika och Ove har mailat in text till distriktsnytt nr 2 2016. 
Utgivning v3. Ny utgivningsplan finns för 2016.
Nästa manusstopp 25 januari. 

8. Länsinformation   På JHMC-mötet 15 december 2015 togs beslut att 
Yran Bike Week ändrar namn till Jamtland Bike 
Week. Kommande hojturer sammanställs av alla 
klubbar och planering sker på nästa möte 26 januari 
2016.

 Pelle och Ulf har varit runt i länet och letat någon 
vägsträcka med allvarliga brister. Den ska 
dokumenteras för ”Nollvision för MC”. Eftersom de 
inte hittade någon så ombeds alla att komma med 
förslag på vägsträcka snarast möjligt. Sedan ska 
eventuellt ett pressmeddelande skrivas.

9. Aktiviteter  Till Hoj-X är det för få anmälda för att boka en stor 
buss. Vi är 14 st så vi beslutade att ordna 2 st 
minibussar istället. Meddela Pelle och Pär snarast 
möjligt om vi får tag på någon minibuss.

 18-20 mars ordförandekonferens i Stockholm.
 Risk-1:a på Reveljen på kvällstid. Datum är inte klart.

Pär och Tomas kan delta och Pär mailar ut när det 
blir.

10. Inköp  Beslutades att en plastback skall köpas in för 
förvaring av torrvaror.

 Beslutades att ett kassaskrin ska köpas in.
 Funktionärsvästar är beställda.

11. MCT  Inget för närvarande.



§ Ärende Beskrivning

12 Övriga frågor/info  Släpvagnen – Tomas kollar vad vi behöver göra med 
den. Vi behöver hämta den och kolla över belysning 
och bromsar så den går att besikta.

 Ny medlemstouring. Vi planerar för att köra en sådan.
Pär tar fram underlag i medlemsmatrikeln för 
inbjudan.

 Stadgarna ska skrivas om och sedan lämnas till 
Skatteverket.

 Swish ska ordnas.

13 Nästa möte 16 februari och 22 mars Lugnvik 18:00.

14 Mötets avslutande Mötet avslutas.

_______________________________                  ______________________________           
Ordförande Pelle Sandström Sekreterare Monika Olofsson
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