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§1 Mötets öppnande 
Ordf Göran G öppnar mötet med att hälsa oss 
andra välkommen 

 
§2 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes av styrelsemedlemmarna 
 
§3 Närvarande 

Närvarande var: Ingegerd L, Inga-Britt O, 
Susanne L, Peter J, Stefan D, Lars H, Inger S 
samt Göran G 

 
§4 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 

Protokollet lades till handlingarna. 
 
§5 Kassarapport 
 Susanne redogör för kassan som idag är god. 
 
§6 MAS-bladet/hemsidan 

Mas-bladet börjar ta form och ska vara ute  
V 15.  
Hemsidan uppdateras inför säsongen. 

 
§7 Rapporter från aktiviteter 

Ordförande mötet som hölls i Upplands Väsby 
den 13/3. Nya gemensamma mailadresser för 
distrikten kommer att tas fram.  
En genomgång av distriktens aktiviteter 
gjordes. 
Ett nytt försäkringsavtal har gjorts med 
Bilsport och MC. Rabatt hos Folksam är 
fortfarande aktuellt 
Ett instruktörsseminarium har hållits i 
Borlänge den 20-21/3 
Där informerades om att det finns ett formulär 
som handledaren skall skriva under för att 
träningsledaren skall kunna acceptera 
övningskörning på grundkurs och Knix. 
Polisens kåseri om MC utbildning lockade ca 40 
personer till Galaxen. P-O Nordkvist höll en 
intressant och trevlig föreläsning. 
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§8 Instruktörsverksamheten 
 Årets verksamhet. 
 Instruktörs utbildning, avrostning den 24-25/4 
 Klubb avrostning i Dala-Järna den 2/5 
 Avrostning i Falun/Borlänge den 8/5 
  i Mora den 9/5 
 Amsberg har premiär den 9/5 
 För tjejer i Amsberg 20/6 mellan 10.00-13.00 
 Grundkurs för tjejer i Mora den 21-23/5 

Ev deltagande tillsammans med polisen vid 
trafik info samt ev vid instruktörs 
avrostningen 
MCT-utbildning för Peter J i Linköping  
den 12-13/6. 

 
§9 Distriktsnytt till MC-folket 
 Redan inskickt införande. 
 
§10 Actionlista/aktiviteter 
 NTF årsmöte den 13/4 
 Provkörningsdagar i Göteborg och Stockholm. 

”se oss” kampanjen. Den 30/5 är tänkt som 
aktivitetsdag. Distriktets klubbar kommer då 
att dela ut info blad på några stora 
parkeringsplatser. 
Motorcykelns dag, 6/6, kommer vi att samla 
distriktets hoj åkare för att avsluta 
kampanjen. Platsen och programmet kommer att 
meddelas på hemsidan. 
Siljan runt den 5/6, vi sköter grillarna i 
Leksand 
MC gudstjänsten i Malingsbo den 8/8 kl 16.00 
En motor fest på Romme den 27/8 som styrelsen 
beslutar att delta i som med arrangör 
Mälaren runt den 21/8 som SMC-riks är 
medarrangör i. 
SMC-Riks har årsmöte den 4-5/9 i Åre 

 
§11 Folkrörelse rådet  
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SMC Dalarna har beviljats bidrag från 
Folkrörelserådet 

 
 
§12 Valberedning 
 Inga namn för valberedning har inkommit 
 
§13 Övriga frågor 
 Styrelsen beslutar att: 

Instruktörer som deltar på SMC Riks officiella 
tränings och utbildningsdagar får ersättning 
för resa och logi. Gäller en gång per år. 
Instruktör som deltar på en SMC Riks kurs, för 
egen utbildning och träning, får 
reseersättning och bidrag till logi med 500:-. 
Gäller en gång per år. Vid alla tillfällen 
skall ordförande eller MCT ansvarig först 
godkänna deltagandet. 
Kurser för instruktörs utbildning samt riktade 
kurser som t.ex. gruskurs, utgår ersättning 
för resa och logi. Skall godkännas av MCT 
ansvarig. För övriga aktiviteter gäller 
tidigare praxis. 

 
§14 Nästa möte 
 Nästa möte den 27/5 kl 18.00 hos Inger. 
 
§15 Mötet avslutas 

Ordf Göran G avslutar mötet med att tacka för 
dagen 

 
   
  
 
 

 
 
 
 


