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Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna 
130523 på Borlänge Hotell och Värdshus kl 18.00 
 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande Göran Gustafson öppnar mötet med att hälsa alla 
välkommen 

 
§2 Godkännande av dagordningen 
 Styrelsen godkände dagordningen 
 
§3 Närvarande 

Närvarande var: Susanne L, Anders R, Göran G, Göran Grahn, Lars 
O, Kimmo V, Inger S. 

§4 Genomgång av föregående protokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes 
 
§5 Kassarapport 
 Susanne ger oss en kassarapport, som visar på bra tillgångar 
 
§6 Hemsidan/Mas-bladet 
 Stefan håller hemsidan aktuell 
 FB sidan hålls aktuell. 
 Mas-Bladet var mycket bra denna utgåva 
 
§7 Rapport från aktiviteter 

NTF:s årsmöte där informerades om att Gävle-Örebro flyttar upp till 
Falun. 
Ordförandemöte har hållits 23/3 det som var viktigt var att ingen 
förändring sker vad gäller Distriktstian. 
Kimmo redogör för informationsmötet som var i Upplands-Väsby 
23-24/3. Där information om ändrad Grafisk Profil, diskussioner 
ang RIX Årsmöte kom upp, hur flaggåkningen från norr till söder 
och tillbaka skulle genomföras, en grupp är tillsatt för att ordna 
detta. Info ang. Appen.  
Instruktörsavrostningen var bra. 
Avrostningen ”Dala Träffen” med Leksand Gagnefs den 4/5 var Ok, 
men det finns saker att jobba på till nästa år. 
Klubbavrostningen för VMCK, som alltid bra uppslutning. 
Tjej-kursen i Älvadalen var mycket uppskattad och väl genomförd. 
Ordf. Göran Gustafsson har gjort en sammanfattning och ska lämna 
in till Älvdalens Kommun 
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§8 Instruktörsverksamheten 
Amsbergs KNIX kurser börjar den 26/5-13 mellan 10.30-16. 
KNIX-kurs i Grängesberg i samarbete med Örebro och 
Västmanland den 2/6-13 
KNIX –kurs i Älvdalen den 17-18/8-13 ej helt klar än på grund av 
försäkringsfrågor. Här blir det skilda kurser båda dagarna 

§9 Distrikts nytt till MC-Folket 
Inget skrivet denna gång då vi inte hade startat upp med 
verksamheten Planering har skrivits tidigare 
 

§10 Actionlistan/aktiviteter 
ITS Djurås den 24/5 ang. Trafiksäkerhet. Göran Gustafson och 
Göran Grahn var där. 
1/6 Siljan Runt  grillning vid parkeringen i Leksand 
6/6 Motorcykelns Dag, samlar klubbarna och åker till Ställdalen 
14/6 Motorfesten på Romme Travbana 
4/8 Musik konsert i Malingsbo kapell 

 
§11 Folkrörelserådet 
 Inget nytt att komma med där. 
  
   
§12 Övriga frågor 

Äldste medlem i Dalarna, artikel i nästa MAS-bladet. 
Inger informerar om beställda flaggan, som inte dykt upp trots 
påminnelse. 
SMC-Dalarnas Årsmöte, inget datum fastställt. Kimmo och Anders 
R tittar på lämpliga lokaler. 
Styrelsehelgen i Tandådalen preliminärt den 5-6/10 

 
§13 Nästa möte 
 Nästa möte preliminärt den 17/8 
 
§15 Mötet avslutas 
 Ordf. Göran G avslutar mötet 
 
 
 
 
…………………………….                       ……………………………….. 
Ordf. Göran Gustafsson                           sekr Inger Svahn 
 
 
          


