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Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna 
130202 kl 13.00 på Borlänge Hotell och Värdshus 
 
 
§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, Göran Gr, Ander B, Anders R, Lars H, 
Lars O, Stefan D, Susanne L, Kimmo V, Ingegerd L, Inger S. 

 
§4 Genomgång av föregående protokoll 
 Föregående protokoll från 25/11-12 gicks igenom och godkändes 
 
§5 Kassarapport 
 Susanne L informerar om kassan, som ser mycket bra ut. 

Det ska göras en genomgång av posterna i bokföringen, så det bli 
enklare att se kostnaderna för de olika aktiviteterna. 

 
§6 Hemsidan/Mas-bladet 
 MAS-bladet ska ges ut tillvåren. Mas-bladet fyller 30 år i år. 

Manusstopp 1/4 och bör vara ute i mitten på April, v.17 
Alla får vi hjälpa till med att skaffa annonsörer och artiklar. 
Förslag finns att lägga i MAS-bladet som istopp i MC-folkets utgiva 
nr3. 
FB, där får Kimmo och Ingegerd också bli administratörer 
Kimmo får bli administratör även på Hemsidan. 
Kimmo har kollat olika webb-hotell, så att vi skall kunna få en egen 
domän, ”smcdalarna”. 
Styrelsen beslutar att: betala kostnaden. Susanne betalar till 
”hotellet”. 

 
§7 Rapport från aktiviteter 
 Har inte haft några aktiviteter. 
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§8 Instruktörsverksamheten 

Instruktörskurs den 23/2 

Instruktörsavrostning den 1/5 
 Leksand-Gagnefs MC klubb kommer att ha ett rally, där också 

avrostning ingår, den 4/5. SMC Dalarnas instruktörerna ställer upp. 
Lars H, Lars O och Göran Gr förbereder och utformar rallyt. 
Amsberg, Där togs beslut: om att höja avgiften för SMC- 
medlemmar till 200:- och till 300:- för icke medlemmar. Datum för 
start på Amsberg inte klart. 
Grundkurs för Tjejer hålls i Älvdalen 18-19/5 Tillstånd från 
Älvdalenskommun krävs. Reserv får bli Mora. Ev en prishöjning 
utifrån de faktiska kostnaderna. 
Även sökt för en KNIX kurs i Älvdalen den 18-19/8 

 Avrostningen för Dala-Järna datum ej fastställt. Inger påminner dem 
Avrostningarna i Mora o Falun ersätts med rallyt den 4 maj. 

 
§9 Distriktsnytt till MC-folket 

Fortsätta söka instruktörer, samt resurser och flaggvakter till 
Amsberg.  

 
§10 Actionlistan/aktiviteter 
 HOJ-X 16-17/2 
 Ordförandemöte Arlanda den 23/3 
 Informatörsmöte Arlanda den 23-24/3 
 Siljan runt 1/6 
 MC-gudstjänst ej fastställt datum, Susanne tar reda på detta. 
 FIM i Frankrike i juli. 
 Handlarna MC Dag den 4/5 

Motordagen på Romme Travbana, har vi inget datum på och vet inte 
om det kommer att hållas som tidigare 

 
§11 Folkrörelserådet 
 Har fått beviljat 80.000:- i bidrag till vår instruktörsverksamhet  
  
§12 Policy 

Tar upp vikten av SMC:s Policy, vad gäller kränkande 
särbehandling och Jämställdhetsplanen.  
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§13 Övriga frågor 
Inköp av förbandskuddar, samt göra en förbandsväska som ska följa 
med på alla kurser. (Inger) 
Införskaffa en Flagga med loggan på. (Inger) 
Har blivit ombedda att göra reklam för ett uppträdande av Annie 
Steel i Vikarbyn 17/5. Det har suttit på FB sidan och vi gör inget 
mer för detta. 
Har fått förfrågan om tips och sevärdheter i Dalarna, som vi 
besvarar. 
Profilkläder med SMC logga 50-år ska inskaffas till instruktörer och 
styrelsemedlemmar i funktionsmaterial. (Inger) 

  
  
§14 Nästa möte 
 Nästa möte 17/3 kl 15.00 plats meddelas senare. 
 
§16 Mötet avslutas 
 Ordf. Göran G avslutar mötet 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….                       ……………………………….. 
Ordf. Göran Gustafsson                           sekr Inger Svahn 
 
 
 
 
          
 


