
SMC Jämtland protokoll 170626
Plats:  Harley House
Tid:    18:00 – 20:15

§ Ärende Beskrivning

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

2. Närvarolistan Pelle Sandström, Tomas Engberg, Monika Olofsson, Kent 
Mårdbrink, Lena Kempe, Siw Kristiansen, Pär Nilsson, Ola 
Sjödin och Ove Olofsson.

3. Godkännande av 
dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående 
protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

5. Ekonomisk rapport Följer budget. Ett litet minus på Bergringen. Opus gick plus. 
Riks 10:an har vi fått.

6. Inkommen post Faktura från Bergringen.

7. MC Folket Nästa manusstopp 8 augusti, nr 7 2017 som utkommer omkring 
mitten av september 2017. Ove och Monika skriver och 
påminner bl.a om grus och skyltning. Tackar alla som deltagit 
under säsongen.

8. Länsinformation Ingen info.

9. Aktiviteter  Gruskurs 15 juli.
 Storsjön runt 22 juli. Tomas, Pelle, Pär, Ove och Monika

kommer att närvara.
 Ny medlemstouring 27 augusti. Pär, Pelle och Tomas är 

ansvariga för den.
 Riksträff 1-3 september på Romme Alpina. Anmälan 

görs till Pelle.

10. Inköp  Styrelsen beslutade att ett mässbord. Podium Case Basic 
ska köpas in till en kostnad på ca 5 000 kr.

 Styrelsen beslutade att kontakt ska tas med Meeri för 
inköp av jackor. Färg svart/blå eller röd. Med 
transfertryck eller screen.

 Styrelsen beslutade att hylla och lås till förrådet ska 
köpas in.

 Styrelsen beslutade att nyckelskåp till förrådet ska köpas
in.



§ Ärende Beskrivning

11. MCT  Ove påminner om gruskursen 15 juli.
 Styrelsen beslutade att Ove bokar ½ dag på Bergringen i 

augusti. Ingen kurs körs i Lungre.
 HLR-utbildning i samband med pedagogik/ 

ledarskapsutbildning i mitten/slutet av september. 

12. Övriga frågor/info  Beställa tidningar inför 22 juli.
 Diskuterade bl.a angående dålig skyltning i samband 

med lagning av vägar. Pelle har bilder som han ska lägga
ut på Facebook. Vi ska uppmana mc-åkare att ta bilder 
och maila vagspanare@smcjamtlan.se 

13. Nästa möte 28 augusti hos Harley House kl 18:15

14. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet.

_______________________________                  ______________________________           
Ordförande Pelle Sandström Sekreterare Monika Olofsson
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