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Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna 2017-09-13, SMC´s Kansli 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande Susanne L öppnar mötet och hälsar välkomna. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
 Styrelsen godkänner dagordningen. 
  
§3 Närvarande 
 Mia, Susanne, Anders, Inez, Ingrid, Marie, Kimmo 
 

 
§4 Genomgång av föregående protokoll 
 Föregående protokoll godkänns. 
 
§5 Kassarapport 

• Saldot är 148432,56 kronor. Ej inräknat är gamla mynt som Kimmo lämnat in, 
samt handkassa från knixkurser. 

• Visitkorten har använts i olika grad, bra att ha med på mässor och liknande. 
• Profilkläder: ny leverantör, IGO-POST. Kimmo har med sig två prov, buffar i 

två olika utföranden. Finns för beställning, tanken är att dela ut till medlemmar 
vid olika tillfällen, ex årsmöten, mässor mm. Styrelsen enas om att beställa nya 
tröjor som beräknas levereras innan kurshelgen på Arlanda.  
Profilkläder till resurser beställs till våren -18. 

  
§6 Hemsidan/MAS-bladet 

• Hemsidan: Kimmo har noterat att det är otydligt när det gäller  
             Informationen på instruktörssidan. Vilka instruktörer är aktiva?  

Styrelsen enas om att ej ha bilder på varje instruktör utan endast Maries           
namn, (bild) och kontaktuppgifter, tillsammans med en gruppbild på 
instruktörer/aspiranter/resurser. 

• Distriktsstadgarna behöver ändras. 
• Masbladet: Se över hur/vart på hemsidan Masbladet skall ligga. 
• Respons på Masbladet: skall vi ha Masbladet i tryckt form eller endast 

som web-tidning?  
I Distriksspalten i MC-Folket nr 7 har vi efterfrågat medlemmarnas 
åsikter om vad dom tycker. Vi få se om vi får respons på det. Styrelsen 
skall tillsammans ta ansvar för att spåna fram idéer om innehållet i 
masbladet. Stämmer av detta på nästa möte, 6/11. 
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§7 Instruktörsverksamheten 
• Instruktörer/aspiranter och resurser skall ha HLR-kurs den 14/10 på 

kansliet.  
• Instruktörer/aspiranter och resurser skall ha planeringsmöte den 28/10 kl. 

14-16. Därefter sluter styrelsen upp och vi spelar bowling och äter 
tillsammans. 

  
§8      Distriktsnytt till MC-folket 
  Inez får uppdraget att skriva i distriktsspalten. 
   
§9  Actionlista/aktiviteter 

• Punkten om riktlinjer för styrelsearbetet tas upp vid ett senare tillfälle. 
• Konferenshelgen Arlanda: De som åker från styrelsen är Ingrid-kassör, 

Mia-informatör, Kimmo-informatör, Johan-MCT, Marie-MCT samt 
Susanne-ordförande. 

• Den årliga styrelsehelgen i Sälen kommer i år att ersättas av annan 
aktivitet. Vad det blir är ej bestämt ännu, olika förslag diskuteras. 
Susanne tar fram förslag till nästa möte. 

  
§10 Rapport från aktiviteter 

• Amsberg knix 10/7 24 deltagare 
• Amsberg knix 20/8 14 deltagare 
• Sångstund i Malingsbo 6 mc 
• Grundkurs Älvdalen 29/7 13 deltagare 
• Riksträffen i Romme Alpin: Asfaltstouring med Anders lockade ca 22 

deltagare, det blev en uppskattad tur till Tällberg i fint väder. 
Det var ca 112 personer på Riksträffen i Romme Alpin, ca 80st var där 
över dagen. 

 
§11 Övriga frågor 

• Nya medlemmar skall få välkomstbrev. Susanne och Mia har koll på nya 
medlemmar och gör utskick. 

• Inez antas av styrelsen som vice sekreterare. 
• Rabattställen skall uppdateras av Susanne och Mia. 
• Datum för ordförandemöte: 26/11 kl. 15.00 på kansliet. Susanne skickar 

kallelse. Bra om så många som möjligt från styrelsen kan delta. 
  
§12 Nästa möte 
 Måndag den 6/11 kl.19.00 på kansliet i Borlänge. 
  
  
§13 Mötet avslutas 

  
 
 
 
…………………………….                       ……………………………….. 
 Ordförande Susanne Linnér                   Sekreterare Mia Runnholm 


