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§1 Mötets öppnande 
 Orf. Göran G öppnar mötet 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
 Styrelse ledamöterna godkände dagordningen 
 
§3 Närvarande 

Närvarande var: Göran G. Susanne L, Stefan G, 
Ingela G, Inga-Britt O, Lars H och Inger S. 

 
§4 Genomgång av föregående protokoll 

Föregående protokoll lästes och en 
förtydligande av § 13 gjordes. ”rätt till 
ersättning för deltagande på SMC Riks tränings 
och utbildnings dagar” gäller utbildade aktiva 
instruktörer. För övrigt godkändes protokollet 

 
§5 Kassarapport 

Kassan för dagen är god. Det finns pengar både 
på postgiro och bankgiro. 

 
§6 Hemsidan/MAS-bladet 

Beslut togs att telefonnummer till ordförande, 
kassör och sekreterare ska sättas ut, för att 
vara mer tillgängliga 
 
MAS-bladet.  
I MAS bladet nr ska annonseras om vårt årsmöte 
den 30 oktober 2010. MAS-bladet ska försöka 
komma ut v 40 
Senast den 8 oktober-2010. Manusstopp den 27 
sept-2010 

 
§7 Rapport från aktiviteter 

DTF:s årsmöte har varit. Stig ”Bjucken” Björk 
fick för förtjänsttecken i silver 
DTF jobbas med att få ta över sidobanan vid 
Dala Airport för att användas som 
trafikövningsplats för mc och tunga fordon. 
Provkörningsdagarna i Stockholm och Göteborg 
har varit. Dåligt med deltagare i år. 
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§8 Instruktörsverksamheten 
 Instruktörs avrostningen har genomförts 

Klubbavrostningen i Dala-Järna, 
som alla andra år ett gediget deltagarantal, 
samt avrostningen i Falun har ägt rum 
Knix på Amsberg är igång. 
Grundkursen för tjejer gick av stapeln i Mora 
under en hel helg. Mycket bra uppslutning och 
fin helg. 

 
§9 SMC-Dalarnas årsmöte 

Årsmötet för SMC Dalarna kommer att äga rum 
den 30 oktober kl 15.00  
Ett enkelt möte med kaffe och dopp 
Beslut om plats kommer vid nästa styrelsemöte. 

 
§10 Aktionlista/aktiviteter 

Siljan Runt. Vara i Leksand på stora 
parkeringen och grilla korv. 
Motorcykelns Dag samt avslut på ”se oss” 
kampanjen. Arrangeras tillsammans med 
Motorhistoriska dagen på Falu Gruva. Stefan D 
tar slut talet. 
MC gudstjänst i Malungbo den 8 augusti. 
Mälaren runt den 21 augusti, där SMC nu deltar 
och behöver funktionärer. Kontakta Karin 
Persson i SMC Stockholm. 
Motorfest på Romme travbana den 27 augusti, 
där vi deltar som med arrangörer. 
SMC årsmöte i Åre den 4-5 september 2010 

 
§11 Distriktsnytt till MC-folket 
 Nyskrivet och inskickat. 
 
§12 Övriga frågor 
 Rabattställena är införda på hemsidan 

Brev har kommit från en medlem, som Göran 
besvarat. 

 
§14 Nästa möte 

Inte klart ang. nästa möte, förslag 2 eller 3 
oktober. Ev ett styrelsehelg då. 
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§15 Mötet avslutas 
 Orf. Göran G avslutar mötet 
 
 
 
 
 
……………………………………………………                ………………………………………………… 
Ordf. Göran Gustafson         sekr. Inger Svahn 
 
 
 

 
 
 
 
 


