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Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna 
130928 i Tandådalen 
 
 
§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 Gu, Göran Gr, Anders Bi, Lasse H, Susanne 
L, Kimmo V, Lars O, Stefan D, Inger S. 

 
§4 Genomgång av föregående protokoll 
 Föregående protokoll från den 16/8 gicks igenom och godkändes 
 
§5 Kassarapport 
 Susanne L går igenom kassarapporten 
 
§6 Hemsidan/Mas-bladet 
 Stefan håller hemsidan aktuell 
 FB hålls aktuell, MAS-bladet utkommer inte i höst 
 
§7 Rapport från aktiviteter 

Mälaren Runt, Stefan var där och många MC-åkare hade kommit 
SMC Riks Årsmöte, där deltog en del av styrelsen. Information ges 
till oss i styrelsen som inte deltog. 
Flagg stafetten gick som planerat, vårt distrikt deltog med många 
Mc åkare 

§8 Instruktörsverksamheten 
Grundkursen för tjejer den 18-20/5 på Montza-banan i Älvdalen, bra 
deltagarunderlag. Positivt från deltagarna. 
Kursen i Älvdalen på Montzabanan den 17-18/8. Lite deltagare både 
lördag och söndag, men en givande kurs. 
Knix kurserna på Amsberg har dragit mindre deltagare i år, men de 
som varit där, har varit entusiastiska och velat lära sig mycket 
Tankar på att kanske dra ner verksamheten i Amsberg finns, istället 
eventuellt ha en extra gång vad gäller kursen i Grängesberg. 
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Fortsättning protokoll 28/9 Tandådalen 
 
§8 Lars Olsson har varit på en utbildning ”MC i trafik” Den hade fokus 

på tidig riskmedvetenhet och gav ett litet annat upplägg vad gäller 
utbildningstillfällena på kurserna vi arrangerar.  
Ex. att filma körningarna och sedan titta på filmen och avgöra vad 
som kan göras bättre vad gäller körningen. 
Tomas Berglund är godkänd som instruktör från och med i år. 

 
 
§9 Inför SMC Dalarnas Årsmöte 2/11 i Högskolan Falun kl 15.00 

Går igenom:  
Verksamhetsberättelsen 

 Bokslut 
 Verksamhetsplan 
 Budget 
 Styrelsen 
 Mötesordförande 
 
§10 Actionlistan/aktiviteter 
 Konferenshelgen på Arlanda 16-17/11 
 Får anmäla oss själv. 
 
§11 Distriktsnytt till MC-folket 
 Önskar mer förslag till information av övriga ledamöter 
  
§12 Folkrörelserådet 

Brev är skrivet till Folkrörelserådet, om ansökan av pengar för nästa 
års verksamhet. Verksamhetsberättelsen för år 2011-2012 är 
medskickad. Datum för dialog med dem finns. 

   
§13 Valberedningen 
 Jukka K presenterar vad valberedningen kommit fram till 

Ny person på ordförandeposten är föreslagen, En ny suppleant är 
föreslagen. Års-mötet beslutar. 

 
§14 Övriga frågor 

Uppmärksamma den SMC medlem som varit medlem längst. Göra 
det på Års-mötet. Inger kontaktar honom. 
Frågan kom upp om vi ska ta en lite summa för lånet av 
Alkometern.  
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Fortsättning protokoll 28/9 Tandådalen 
 
§15 Nästa möte 

Nästa möte den 2/11 kl 13.00 i Falun på Högskolan, i samband med 
Års-mötet 

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


