
SMC Jämtland protokoll 160421
Plats:  ÖMCK´s kansli
Tid:    18:00 – 20:30

§ Ärende Beskrivning

1. Mötets öppnande Vice ordförande Tomas öppnar mötet och hälsar alla 
välkomna.

2. Närvarolistan Siw Kristensen, Pär Nilsson, Tomas Engberg,  Lena Kempe, 
Ove Olofsson, Monika Olofsson, Kent Mårdbrink och Stig 
Eriksson.

3. Godkännande av 
dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående 
protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

5. Ekonomisk rapport Pär redovisar det ekonomiska läget. Vi följer budget.

6. Inkommen post Inget att rapportera.

7. MC Folket Nästa manusstopp 2 maj. Ove och Monika skriver om bl.a 
flaggkörning 6 juni, ÖMCK´s onsdagsturer, Molanda 17-19 
juni, Hog Valley den 30 juni, Jamtland Bike Week med bl.a 
Storsjön runt 23 juli där SMC tillsammans med ÖMCK är 
ansvariga, samt att klubbarna hör av sig till informatören i 
SMC när de vill att reportage ska komma med i tidningen.

8. Länsinformation  JHMC möte hos HOG där tidningen MC-folket 
besökte oss för att skriva ett reportage om samarbetet 
mellan klubbarna i nästa nummer.

 Pär var den 8 april på risk 1:a hos Anderssons 
trafikskola.

 Motormännen hade den 19 maj information i Lillänge 
om att vi på mc samt mopeder och cyklister har tinat 
fram. De delade även ut klistermärken som de vi fick i
senaste numret av tidningen MC-folket.

9. Aktiviteter  30 april samlas vi på Stortorget mellan kl 10-14. 
Monika har beställt material som lämnas till Pelle. 

 10 maj, instruktörernas avrostning där det är förslag 
om att hålla till på Opus plan för att samtidigt göra 
bansättningen inför 14 maj. Pär kollar det och Pelle 
kallar sedan instruktörerna.  

 14 maj Opus kl. 8-14. 100 kr för medlemmar och 200 
kr för icke medlemmar. Samling senast kl 7. Ove 
skapar värdebevis som vi kan dela ut till deltagarna. 
Det skall ge 50 % rabatt på valfri Knix under 
sommaren hos SMC Jämtland. Ev. kan Motorhuset 
och Event MC från Alsen vara där.
Fika korv och bröd 20 kr,  kolsyrat vatten 10 kr. Kaffe 
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finns att tillgå hos Opus.
Monika ordnar kokplatta, kastrull, tång, samt 
skarvsladd.

 18 maj, ÖMCK´s onsdagstur till Lungre. SMC värd. 
50 :- för fikat.

 Ev. Knix 29 maj eller 5 juni.
 6 juni – flaggkörning. Anmälan till Pär.
 Molanda 17 – 19 juni som ordnas av SMC riks. 
 23 juli Jamtland Bike Week startar klockan 10:00 med

Storsjön runt som arrangeras av ÖMCK. Åter till 
Stortorget senast 15:00. SMC är på Stortorget och 
hjälper till med försäljning av startavgifter, styra upp 
starten, ta emot och organisera parkeringen samt vara 
behjälplig med sälja röstkort till ”Peoples choice” för 
utställningen. Insamlade pengar går till ”Min stora 
dag”. SMC sponsrar den veckan. 
All personal måste vara på plats när hojarna kommer 
tillbaka. Fest på kvällen hos Harley House.

 7 och 21 augusti är det Knix på Lungre.
 2-4 september SMC träff i Säfsen. Mer info kommer.
 Ev. ska vi v. 42 ha ett extra årsmöte för att fastställa 

stadgarna, ev. budgetjustering för 2017 samt 
kompletterande val.  

 Storkurshelg i november.

10. Inköp  Profilkläder. Siw, Lena och Monika kollar vidare. 

11. MCT  Inget för närvarande.

12 Övriga frågor/info  Inga för närvarande.

13 Nästa möte Preliminärt den 23 maj i Lugnvik kl. 18:00.

14 Mötets avslutande Mötet avslutas.

_______________________________                  ______________________________           
vice Ordförande Tomas Engberg Sekreterare Monika Olofsson
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