
SMC Jämtland protokoll 160321
Plats:  Lugnvik
Tid:    18:00 – 19:45
 

§ Ärende Beskrivning

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

2. Närvarolistan Pelle Sandström, Siw Kristensen, Tomas Engberg,  Lena 
Kempe, Ove Olofsson, Monika Olofsson, Kent Mårdbrink, 
och Stickan Eriksson.

3. Godkännande av 
dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående 
protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

5. Ekonomisk rapport Pelle redovisar kostnaden för resan till Ö-vik 21 februari och 
för ordförandemötet 19-20 mars på Arlanda stad.

6. Inkommen post Fakturor enligt punkt 5.

7. MC Folket Nästa manusstopp 29 mars. Utgivning v 17. Informera om 
Molanda, flaggkörning och eventuellt avrostning på Opus den
14 maj.

8. Länsinformation  Det har varit JHMC-möte och eventuellt kommer 
tidningen MC-folket till nästa möte 19 april hos HOG.
De anser att det är unikt att vi samlas på vintern och 
tillsammans planerar för verksamheten i Jämtland-
Härjedalen.

 MC-folket vill att vi skickar in ett gruppkort på SMC-
styrelsen om de vill intervjua per telefon för att sedan 
skriva i tidningen. 

 Yran Bike Week är så gott som klar med aktiviteter 
under Yranveckan.

9. Aktiviteter  Flaggkörning 6 juni som Pär ansvarar för.
 Avrostning, eventuellt på Opus den 14 maj.
 Avrostning för instruktörer beslutas om på MCT-

mötet 6 april
 Öppet hus på Anderssons trafikskola där det 

informerades om sommarens mc-utbildning. Pär, 
Tomas och Pelle var där.

 Diskuterade om att den 30 april vara på Stjärntorget 
och bjuda in STR till det för att träffa mc-åkare och 
eventuella nya hoj-åkare.

 Eventuellt onsdagskörning till Lungre den 18 maj.
10. Inköp  Köpa in en till plastback för att ha i släpvagnen.

 Det finns en utvecklingsfond där vi kan ansöka om 
pengar. Beslutade att Lena, Siw och Monika kollar 
priser och hur många vi kan behöva av profilkläder.
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11. MCT  Träff 6 april i Lugnvik för MCT, instruktörer och 
resurser.

12. Övriga frågor/info  Kontrollera med kansliet om det finns förteckning 
över vilka som får gratisex av tidningen MC-folket 
här i vårt distrikt.

 På ordförandemötet 19-20 mars diskuterades nya 
distriktsstadgar inför nya räkenskapsåret.

 Maria informerade på ordförandemötet om en remiss 
från Trafikverket angående max-hastighet. 
Gångtrafikanter, cyklister och mc finns inte med i 
remissen. 

 Det informerades även om en nollvisionsväg som ska 
byggas mellan Jönköping och Mullsjö. Upphandling 
är på gång och de följer då 2012 års regelverk.

13. Nästa möte 21 april Lugnvik 18:00.
14. Mötets avslutande Mötet avslutas.

_______________________________                  ______________________________           
Ordförande Pelle Sandström Sekreterare Monika Olofsson
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