
SMC Jämtland protokoll 180108
Plats:  Batterilagret
Tid:    18:30 – 20:00

§ Ärende Beskrivning

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

2. Närvarolistan Pelle Sandström, Tomas Engberg, Siw Kristiansen, Kent 
Mårdbrink, Lena Kempe, Stickan Eriksson och Pär Nilsson.

3. Godkännande av 
dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående 
protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

5. Ekonomisk rapport Följer budget.  

6. Inkommen post Distrikttian

7. MC Folket Inget nytt

8. Länsinformation -  
Vägspanare

Jämtland/Härjedalens mc har haft första träffen för i år och pratat
om sommaren mc-turer, nästa träff 30/1 på HH. Förslag till 
insamling – Robin Hood – ”en vän i nöden”, ideell organisation, 
finns på Bangårdsgatan.

9. Aktiviteter  Årsmöte 18 februari, kl 15.00
 Egen avrostning för instruktörer, aspiranter och resurser 

14 maj kl 18:00
 Avrostning 19 maj på Opus
 Tjej-avrostning 23 maj som Siw och Lisa anordnar. Mer 

information kommer senare.
 Flaggkörning 6 juni som Pär ansvarar för.
 Knix-körning på Lungre 9 juni.
 Grus-kurs 7-8 juli kl. 10-15. Andreas är ansvarig.
 Poker run 21 juli Stortorget.
 Jamtland Bike Week, SMC är med den 21 juli
 Bergringen i Svenstavik 18 augusti kl. 10-1 inkl. lunch.
 Medlemstour augusti – förslag att medlem tar med sig en 

vän. Ansluter ev. med någon annan mc-tur och fikar 
tillsammans

10. Inköp  Planering inför årsmötet bl.a fika

11. MCT  Inget nytt

12. Övriga frågor/info  Diskuterade en ev. tjej-mekarkurs tillsammans med 
”Lelles” mc i Trångsviken

 Blir det någon motormässa i år?
 Ska vi vara med på Springmeet?



§ Ärende Beskrivning

 Övriga motorträffar – Sveg, Strömsund, Hammerdal
 Inför avrostningen på Opus ska kontakt tas med bl.a 

Gokart-föreningen om ett samarbete för att locka flera.
 Diskussion förs även med andra samarbetspartners om 

det finns någon som är intresserad av att närvara på 
Opus.

 Marknadsföring – Vi ska bli bättre på att marknadsföra 
oss. Förslag på affischer där våra beslutade aktiviteter 
ska vara tryckta. Var och en ansvarar för att sätta upp 
dessa på strategiska platser på stan, på arbetsplatser m.fl.

13. Nästa möte 5 februari 2018 kl 18:15 på Harley House.

14. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet.

____________________________                        ______________________________           
Pelle Sandström Lena Kempe
Ordförande Ledamot
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