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Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna 
Den 25/11 På Gylle Wärdshus i Borlänge 
 
 
§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, Stefan D, 
Susanne L, Göran Grahn, Timo V, Lars O, Inger S 

 
§4 Genomgång av föregående protokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes 
 
§5 Kassarapport 
 Susanne redogör för ekonomin, som idag är god. 
 
§6 Hemsidan/Mas-bladet 
 Stefan håller hemsidan aktuell 
 Vi ligger lite lågt vad gäller FB och Hemsida just nu. 
 
§7 Rapport från aktiviteter 

Rapporter från de olika aktiviteterna från Konferenshelgen i Arlanda 
stad. Samtliga av styrelsen som var där redogjorde i korthet vad som 
gått igenom. 

§8 Instruktörsverksamheten 
Kommer att bli en utbildning för instruktörerna i februari, mer 
information kommer att skickas ut. 

 
§9 Actionlistan/aktiviteter 

Planer inför SMC 50år är i full gång, inget fastställt än. Rix 
återkommer med information. 
MAS-bladet fyller 30-år 2013. Vi måste bidra med bra innehåll.  

 
 
§10 Distriktsnytt till MC-folket 
 Önskar mer förslag till information av övriga ledamöter 

MC-folkets redaktör efterlyser rese reportage, samt reportage om 
klubbarna om de gör något speciellt. 
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§11  Folkrörelserådet 
 Ansökan är inskickad. 

I år skulle vi inte behöva komma för en dialog, då vår verksamhet är 
stabil 
. 

 
§12 Övriga frågor 

Förslag om Jullunch kom. Datum för det blev den 16 dec. 
Vi ska beställa lite Profilkläder, dels Piketröjor med loggan 50-år 
på, dels Fliströjor och jackor till Göran G och Timmo V. 
 

§13 Nästa möte 
 Nästa möte den 2 februari kl 12.00 på Gylle Wärdshus. 
 
§14 Mötet avslutas 
 Ordf. Göran G avslutar mötet 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….                       ……………………………….. 
Ordf. Göran Gustafsson                           sekr Inger Svahn 
 
 
 
 
          
 


