
 
  

 
 
 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Göran Gustafson Dikesvägen 37 77697 Dala-Husby 
Tel: 070-5873351 
E-post: goran.gustafson@teleia.com 

 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna 
120517 hemma hos Anders Bihlar kl 15.00 
 
 
§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, , 
Lars O, Ingegerd L, Inger S 

 
§4 Genomgång av föregående protokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes 
 
§5 Valberedningen 
 Inget nytt från valberedningen 
 
§6 Kassarapport 
 Susanne informerade om kassan. 
  
§7 Hemsidan/Mas-bladet 
 Stefan håller hemsidan aktuell, den ska uppdateras. 
 MAS-bladet blev mycket bra. Inget Mas blad i höst. 

Kallelse till årsmötet genom ett ilägg i MC-folket. Utkommer i 
septembernumret 
FB fungerar bra. 

 
§8 Rapport från aktiviteter 

Rapport från Årsmötet med NTF. De behöver driva projekt för att få 
in pengar. Önskar en medlemsavgift på 1000kr/år, som gälla från år-
13. Inget beslut om vi ska var kvar i NTF och betala en 
medlemsavgift togs. Frågan  tas upp på kommande styrelsemöte. 
 
Bildvisningen av Viktor Solli var en mycket trevlig föreläsning. 
Handlar rallyt kolliderar med våra avrostningar den 5-6/5. Vi vill 
gärna ha besked om datum för nästa år så såt tidigt som möjligt för 
att undvika att det kolliderar med våra aktiviteter. 
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§9 Instruktörsverksamheten 
 Instruktörsavrostningen, där deltog 12 av instruktörerna. 

Vi har fortfarande för få instruktörer för att det ska vara helt bra, 
annonserar vidare i MC-folket om detta. 
Avrostningen den 5/5 blev inställd på grund av dåligt väder 
Avrostningen den 6/5 i Dala-Järna gick av stapeln som planerat, 23 
delatagare var där. 
Den 18-20/5 är Tjejavrostningen i Älvdalen. För tillfället har vi bara 
tillstånd för tjejkursen på Monstabanan. Länsstyrelsen kräver extern 
bullermätning för att vi skall få genomföra kursen. En kostnad som 
SMC Dalarna får ta. Uppdraget är upphandlat och den slutliga 
kostnaden är ca 15000kr. 
Styrelsen beslutar att: ordförande Göran G får säga ja till 
kostnaden för bullermätningen på max 20.000:- 
Amsberg har startat upp och 15 deltagare kom till första åkningen. 
Grängesberg blev inställt. 
Samarbetet med Ludvika trafikskola gick av stapeln den 9/5 och 
hade 12 deltagare 
Instruktörsutbildning. Ingen finns att skicka på utbildning för 
tillfället. 

 
§10 Distriktsnytt till MC-folket 

Nästa nummer fortsätta  värva nya instruktörer. 
 
§11 Klubbarna i Dalarna 

Många som är anslutna till en klubb är inte ansluten till SMC, något 
vi kanske ska ta tag i, genom information. Många tror att de 
automatiskt ansluts till SMC då de är med i klubben. 
Klubb som är ansluten i SMC får en länk på vår hemsida. 
Bra om vi kan få anslutna klubbar att också länka till vår hemsida 

 
§12 Actionlistan/Aktiviteter 

Siljan runt går den 2/6. Vi står i Leksand som vanligt och grillar 
korv. 
Den 6/6 Motorcykelns Dag planeras en tur för klubbarna till 
Nostalgi Kafeet i Krylbo 
Motorfesten på Romme Travbana är den 8/6 
MC-gudstjänsten är i Malingsbo Kyrka den 5/8 
Söndagen den 10/6 planeras en Tjejgrupp på Amsberg 
FIM-Rallyt går i Polen i år.  
SMC-Dalarnas Årsmöte hålls den 20/10 och förslag på ställe är  
Bjurfors Kurs-och Konferens. Susanne kollar upp möjligheterna 
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§13 Övriga frågor 
 Styrelsen beslutar att: 
 En Dator ska införskaffas till Lasse Holm, 

Ett bidrag ges till Ingegerd för ett en ny version av ett program som 
hon har nytta av när det gäller att göra MAS-bladet. 
 

§1 Nästa möte 
Nästa möte håller vi den 5-6-7/10 och då troligen i Tandådalen, för 
förberedelser inför Årsmötet 

 
§14 Mötet avslutas 
 Ordförande Göran G avslutar mötet 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….                       ……………………………….. 
Ordf. Göran Gustafsson                           sekr Inger Svahn 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


