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§1 Mötets öppnande 
Ordförande Göran Gustafson öppnar mötet med 
att hälsa oss alla välkommen 

 
§2 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes av samtliga ledamöter 
 
§3 Närvarande 

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

 
§4 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 

Ett tillägg görs till föregående styrelse 
protokoll, Ingegerd L deltog i det förra 
styrelsemötet. För övrigt inget att anmärka 
på. 

 
§5 Kassarapport 
 Susanne redogör för hur ekonomin ser ut. 
 Totalt ser det bra ut 
 
§6 Hemsidan/MAS-bladet 

Har varit lite färre annonsörer i MAS-bladet 
denna utgåva. Vi får hjälpas åt att få 
annonsörer. 
Ingegerd har frånsagt sig styrelse medverkan, 
men kan tänka sig att fortsätta med ett MAS-
blad för nästa år. Vi måste då ansvara för 
allt material inkl. annonser. Alternativt är 
att ge ut medlemsinformation på ett A-4 blad. 

 
§7 Rapporter från aktiviteter 
 Siljan runt den 5/6 gav en liten vinst 

Motorcykelns dag 6/6 blev inte bra, då vi stod 
på helt fel ställe. Om vi får delta igen, ska 
vi stå bättre till och dessutom visa mer vilka 
vi är. 
Gudstjänsten i Malingsbo 8/8 blev bra i år. 
Ska försöka planera in den före midsommar 
nästa år. 
Mälaren runt 21/8 hjälpte två 
styrelsemedlemmarna till vid Eskilstuna 
motorstadion. 
Motorfesten på Romme den 27/8 var ett roligt 
inslag. 
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SMC Rix årsmöte i Åre 4/9 besöktes av flera av 
oss styrelsemedlemmar. 
 

§8 Instruktörsverksamheten 
Peter J har deltagit på en kurs för MCT 
ansvariga 
Ett antal instruktörer har deltagit på SMC:s 
kurser på storbana. Vi har fått två nya 
instruktörer, som godkänts av SMC, 
Kristian Holm och Christina Alstergård. 

 
§9 SMC-Dalarnas årsmöte 30/10 kl 15.00 
 på Snöå Herrgård 
 Styrelsen förberedde årsmötet och gick igenom:  

verksamhetsberättelsen 
 Bokslutet 
 Verksamhetsplanen 
 Budgeten 

Styrelsens framtida utseende. 
Eftersom vi inte har någon valberedning kommer 
styrelsen att lämna följande förslag till 
årsmötet: 

 Göran G ordförande, omval 
Inga-Britt O och Lars H nyval på 2 år som 
ordinarie ledamöter, Omval på Susanne L på 2 
år som kassör. 
Saknas minst två suppleanter. 

 
§10 Actionlista 
 Storkurshelgen i Täby den 20-21 nov 2010 
 
§11 Distriktsnytt till MC-folket 
 Inskickat material redan gjort 
 
§12 Valberedningen 
 Ingen valberedning finns ännu 
 Fortsätter leta folk till detta 
 Inger kontaktar Klubbarna i Borlänge och Mora 
 
§13 Övriga frågor 
 Folkrörelserådet 
 Ny ansökan ska in till Folkrörelserådet. 

Göran förbereder den och Stefan D sköter 
dialogen med Landstinget Dalarna någon av 
dagarna 26-29-30/11 
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§14 Nästa möte 

Styrelsemöte innan årsmötet 30 okt kl 13.00 
I lokalerna vid Snöå Herrgård.  

 
§15 Mötet avslutas 
 Ordförande Göran G avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………..                 ………………………………………….. 
Orf. Göran Gustafson  sekr. Inger Svahn 


