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Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna 
120325 vid The Twin Clubs klubblokal i Falun 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: Göran G, Ander B, Anders R, Lars H, Susanne L,  
Stefan D, Inga-Britt O, Ingegerd L, Lars O, C-G H, Jukka K, Inger S 

 
§4 Genomgång av föregående protokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes 
 
§5 Valberedningen 

Presenterade sej. C-G och Jukka bad styrelseledamöterna i god tid 
meddela valberedningen om någon har för avsikt att lämna 
styrelsen. Valberedningen vill gärna ha ledamöternas synpunkter, 
både positivt och negativt, på styrelsens sätt att arbeta.  
 

§6 Kassarapport 
 Susanne informerade om kassan, den ser bra ut. 
  
§7 Hemsidan/Mas-bladet 
 Stefan håller hemsidan aktuell, ser mycket bra ut. 

MAS-bladet är på gång, ska utkomma runt Påsk,  
Ingegerd har en önskan att få ett program för att kunna jobba med 
MAS-bladet, . 
Styrelsen beslutar: Att Ingegerd får införskaffa detta program. 
 
Jukka ska ta reda på om det är möjligt att få kansliets kundnummer 
för betalning av utskicken av MAS-bladet, men att vi betalar. 
FB hålls uppdaterad utifrån händelser som dyker upp. 

 
§8 Rapport från aktiviteter 
 LABC kursen den 25/2 var mycket bra. 
 Lite förvirring runt betalningen som ska redas ut med kansliet. 
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§8 forts Ordförande mötet på Arlanda 13/3 , där diskuterades om distrikts 
tian,  
Även diskuterades om rabatten på 50kr, då man är medlem i en 
klubb 

 Göran har deltagit i NTF:s medlemsmöte den 23/3 
NTF söker projektpengar för olika trafiksäkerhets frågor. 

  
  
§9 Instruktörsverksamheten 
 Avrostning för instruktörar den 1/5 på Amsberg 
 Allmän avrostning i Falun på Ingarvet NTF:s område den 5/5  
 Klubbavrostning i Dala-Järna på flygfältet den 6/5 

Ev. ett samarbete med Trafikskolan i Ludvika, en avrostning den 9/5 
Allmän avrostning i Mora på flygfältet den 17/5 
Grundkursen för tjejer den 18-20/5 Monstabanan i Älvdalen 
Knix-körningen på Amsberg startar 13/5 kl 12.00-16.00 
Därefter varje söndag udda veckor mellan 12.00-16.00 
Instruktörs utbildning: gruskurs Carina ska gå. 

  
. 

§10 Distriktsnytt till MC-folket 
 Önskas tips från alla om vad som ska tas upp i MC-folkets spalt 
 till nästa nummer. 
 
§11 Klubbarna i Dalarna 

Många klubbmedlemmar tror idag att de automatiskt är medlem i 
SMC då de är anslutna till en klubb. Något som vi i styrelsen kan 
jobba med genom att besöka klubbarna och ge information om detta 
på deras medlemsmöten. 

  Klubb adresser och styrelseordföranden ska uppgraderas. 
 
§12 Aktionlistan/aktiviteter 

Motorfesten på Romme, där hålls möte den 28/3. Göran och Stefan 
går dit. 
NTF:s Årsmöte är den 29/3  Göran deltar 
Handlar rallyt är den 5/5, vilket är en kollision för vår avrostning 
Medlemsträff med bildvisning av Viktor Solli. Den 19/4 
Siljan runt den 2/6, med korvgrillning i Leksand 
MC-Gudstjänst den 5/8 i Malinsbo kl 16.00 
FIM i Polen    
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§13 Övriga frågor 
 Göran läser upp ett mail som vi fått från en man i Rättvik, positivt. 

Lars H önskar ett nytt uppkopplingsprogram samt ett virusskydd för 
datorn som används för registrering av deltagare på de olika 
kurserna. Han lyssnar runt ang kostnader 
Stefan önskar en Dator, då hans är på upphällningen, avvaktar detta 
 

§14 Nästa möte 
 Nästa möte blir hemma hos Anders Bihlar den 17/5 kl 15.00 
 
§15 Mötet avslutas 
 Ordförande Göran G avslutar mötet 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….                       ……………………………….. 
Ordf. Göran Gustafsson                           sekr Inger Svahn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


