
 
  
 
 
 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Anders Bihlar  Hjortsvägen 6 79275 Färnäs 
Tel: 072-2196471 
E-post: anders.bihlar@home.se 

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna 
Den 11/5 hos Inger Svahn  kl 13.00 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande Anders Bihlar öppnar mötet med att hälsa alla välkommen 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
 Styrelsen godkände dagordningen, med tillägg av övriga frågor. 
 
§3 Närvarande 

Närvarande var: Ander B, Göran Gr, Lars H, Susanne L. Lars O, Kimmo 
W,  Carl-Göran Hansson, Jukka Kareketo, Inger S. 

 
§4 Genomgång av föregående protokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes  
 
§5 Kassarapport 
 Susanne informerade om att kassan ser stabil ut. 
 Pengarna från Folkrörelserådet har kommit.   
 
§6 Hemsidan/Mas-bladet/FB 

Det har varit krångel vad gäller att få in olika informationer på Hemsidan, 
något Kimmo kontaktar Jonny eller Babs på kansliet och diskuterar om, 
styrelsen anser att det inte ska finnas problem för oss att själva lägga in 
material.  
Kimmo försöker dessutom att få in MAS-bladet för läsning där. Samt 
skickar MAS-bladet via mail till övriga distrikt, något som önskades under 
helgen i november på utbildningsdagarna. Extra ex kommer då flera 
medlemmar inte fått det, Även styrelsemedlemmar får några ex, för att 
kunna lägga ut på olika ställen. 
FB fungerar bra, det är många som är in och läser, så det märks att detta är 
ett bra forum. 
.   

 
§7 Årsmötet för Dalastyret 2014 

Samtal kring kommande Årsmöte kom upp och förslag på platsen var 
Garpenberg, Jukka kontrollerar detta alternativ.  
Förslag till datum blev den 8 nov-2014 
En förberedande dag/helg ska vara innan Årsmötet och förslag kom på den 
27-28/9. Här kom också förslag på att ta en konferenskryssning. Inger S 
undersöker priser o.dyl. 

  
  



 
  
 
 
 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Anders Bihlar  Hjortsvägen 6 79275 Färnäs 
Tel: 072-2196471 
E-post: anders.bihlar@home.se 

 
§8 Instruktörs verksamheten 
 27/4 Instruktörs avrostningen avklarad. 

Avrostningen ” Dala-träffen” i samarbete med Leksand/Gagnefs den 3/5 är 
också avklarad och stort deltagande i år. Bra arrangerat. 
Klubbavrostningen Dala-Järna genomförd idag 11/5. Deltagande ungefär 
som tidigare år. Som alltid bra arrangerat. 
Grundkursen för tjejer som är den 17-18/5 i Älvdalen har fått 29 tjejer att 
anmäla sig. I samband med denna information kom frågan upp ang. att ha 
både tjejer och killar med, men att ha dem uppdelade på olika grupper, alt 
att ha tjejer en dag och killar den andra dagen. Inga beslut togs. 
Även ett förslag kom att försöka lägga KNIX kursen i Älvadalen, som 
idag är i augusti tidigare på säsongen, då man upplever att anmälningar är 
få för att det är för sent på säsongen. Diskussionen ska tas upp hos 
instruktörerna. 
ERP-training kommer att hållas av Göran Gustafson i Älvadalen 
KNIX-kurserna på Amsberg är färdigplanerade. 

  
 
§9 Distrikts nytt till MC-folket 

Kom inte upp något nytt. Inger hade inte skrivit i det senaste numret då det 
var meningen att MAS-bladet skulle vara som medskick och där all 
information. Ska skriva en kort ursäkt i nästa nummer på grund av strulet 
med MAS-Bladet. 

  
§10 Actionlistan/aktiviteter 

Ordförande Anders B informerar om Mötet med NTF som han och Göran 
Gustafson var på. Tyckte det var intressant, men kanske inte för oss 
motorcyklister. Inget beslut om fortsatt medlemskap togs. 
Motorcykelns Dag 6/6 är klar, det blir till Lindesnäs Herrgård. Inger 
informerar om att klubbarna fått information om detta. 
Siljan runt 7/6 är färdigplanerat. 
Motordagen på i samarbete med Rommetravet går av stapeln den 22/8. 
Inger är kontakperson med Romme. 
Star2Ride har varit svår att genomföra iår, så styrelsen beslutar att ta nya 
tag till kommande säsong. 
Historisk tur likaså, då guiden inte kan ställa upp i år, däremot pratade vi 
om att själva sätta oss ner och planera en kultur tur  under nästa säsong, 
runt om i Dalarna. 
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§11 Övriga frågor 

Jukka informerar om ” Speed for Need” Ett projekt där man försöker lösa 
transporter i svåråtkomlig terräng i U-länderna, för sjukvårdspersonal. 
Vi lägger ut den informationen på Hemsidan. 
Carl-Göran informerar om ”Triatlon på cykel” som går i Vansbro den 28/6 
och där tävlingsledningen önkar MC förare att delta med skjuts för 
domarna. Två är klara men det bör vara 6-8 yttreligare. Inger sätter in det 
på FB för att försöka värva fler, Ce-Ge står som kontaktman. 
Frågan om att uppvakta styrelsemedlemmar när de fyller jämnt kom upp. 
Styrelsen beslutade att: Att vid jämnt fyllda år så uppvaktar vi med 
blommogram på 200 kr. En lista skrives med födelsedatum för att inte 
missa någon. 
RIX-årsmöte, en fråga kom upp angående ersättning när man åker på 
Års-mötet,  
Styrelsen beslutar att: Åker man till RIX –årsmöte och har ett uppdrag 
där, så ska man naturligtvis få ersättning för detta, men åker man dit för 
eget intresses skull så får man betala själv. 
Samtal ang Alkometrarna kom upp och  
Styrelsen beslutade att: Ta 250 kr/helg för att använda dem för 
klubbarna, 
Inger meddelar klubbarna. 

  
§13 Nästa möte 
 Nästa möte den 14/8 kl 19.00 hemma hos Kimmo.  
 
§14 Mötet avslutas 
 Ordförande Anders B avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….                       ……………………………….. 
Ordf. Anders Bihlar                                  sekr Inger Svahn 
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