
 
  
 
 
 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Göran Grahn Vallvägen 21 78561 Djurås 
Tel: 072-3617685 
E-post: gorangrahn@hotmail.com 

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna 
Den 16 oktober -16 på SMC:s kansli kl. 11.00 
 
§1 Mötets öppnande 

Vice ordförande Susanne Linnér öppnade mötet och hälsade alla 
välkommen 

 
§2 Godkännande av dagordningen 

Styrelsen godkände dagordningen 
 
§3 Närvarande 

Närvarande var: Mia A, Kimmo V, Anders B, Marie B, Ingrid D, Susanne 
L, Carl-Göran H och Inger S. 

 
§4 Genomgång av föregående protokoll 

Protokollet från den 9 augusti-16 gicks igenom och godkändes.  
 
§5 Kassarapport 
 Ingrid informerade om kassan som ser stabil ut. 

Önskvärt att få mer betalningar via svisch alt bankgiro, då det är svårt att 
få bankerna att ta emot kontanter. 
Styrelsen ska gå igenom kontona efter Årsmötet, då alla positioner i 
styrelsen är klara. 

  
§6 Instruktörsverksamheten 

Marie informerar lite om vad som varit under säsongen, kan läsa mer i 
verksamhetsberättelsen, det är svårt idag att sätta upp mål för nästa säsong, 
då instruktörerna behöver ett möte för planeringen. 
Preliminärt finns tankar på Tjejkursen den 13-14 maj 2017. 
En önskan kom att instruktörer och styrelsen skulle ha en avrostning en 
helg i Älvdalen. 
Har varit svårt att få ihop instruktörer till KNIX åkningarna på Amsberg 
denna säsong. Förslag om att göra ett schema för detta kan kanske hjälpa 
till, då deltagarantalet ökar och man vill inte säga nej till dem, men måste 
då ha fler aktiva instruktörer. 
Önskvärt med en utbildning för resurs personalen internt. 
Tankar på att bjuda in närliggande distrikt finns. 
Instruktörssidan på hemsidan ska uppdateras, det gör Kimmo och Marie 
tillsammans. 
Förslag på att det ska säljas korv och dricka på Amsberg vid KNIX kom. 
Kimmo ansvarar för det och tar hem en grill till sig. 
 

 



 
  
 
 
 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Göran Grahn Vallvägen 21 78561 Djurås 
Tel: 072-3617685 
E-post: gorangrahn@hotmail.com 

 
Fortsättning protokoll 16/10-16 

 
§7 Hemsidan/FB 

Kallelse till årsmötet ska in på Hemsidan och FB/ redan klart. 
En annons i MC-folket är klart, samt skrivet i MC-folkets spalt. 
 
MAS-bladet 
Programmet ”In Sign” för pappers format på MAS-bladet är inköpt. 
Alla får hjälpas åt med innehållet. Vi uppdaterar vid varje styrelsemöte om 
hur det fortlöper.  
Mia och Kimmo tar tag i programmet och tittar på det tills nästa 
styrelsemöte efter årsmötet 

 
§8 Konferens helgen 12-13 nov  
 Susanne, Marie, Ingrid och Inger åker. Kimmo ska lyssna med RIKS om 

han kan få en plats den helgen också.  
Försöka samåka ner. 

 
   
§9 Folkrörelse rådet 

På grund av sjukdom har ansökan till Folkrörelserådet inte kommit in i tid, 
Anders B tar kontakt med dem och förklarar situationen samt frågar om vi 
kan komma in med den nu. 

 . 
§10 Actionlistan/ aktiviteter inför Årsmötet 21016 
 Årsmötet ska gå av stapeln den 20 nov-16 vid Främby Udde kl. 15.00. 
 Lunch tillsammans kl. 12.30 

Styrelsemöte c:a 13.30 
Årsmötet kl. 15.00 
Efter årsmötet blir det ett konstituerande möte. 
Innan lunchen har instruktörerna möte. 
Susanne bjuder in de tilltänkta nya suppleanterna till lunch. 
 
Vi går igenom Verksamhetsberättelsen och där ska tilläggas: HDCS:s 
arrangemang i Grangärde där representant för SMC deltog, Yamaha Store 
öppet hus där representant från SMC deltog, Att SMC varit på Borlänge 
Trafikskola och informerat om SMC. 
Att SMC Dalarna varit en resurs på RIKS Årsmöte i Borlänge. 
 
 

 
 



 
  
 
 
 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Göran Grahn Vallvägen 21 78561 Djurås 
Tel: 072-3617685 
E-post: gorangrahn@hotmail.com 

Fortsättning protokoll den 16 oktober -16 
 
 
Verksamhetsplanen: 
Den fastslås av styrelsen. Ev. måste vi ta bort angående Folkrörelserådet. 
 
Styrelsen beslutar:  
Att hjälpa till med ekonomin vad gäller tillstånd för kortegen vid Siljans -
träffen. 
 
Bokslutet 
Styrelsen fastslår bokslutet efter genomgång. 
 
Budget: 
Styrelsen går igenom 2017 års budget, mycket hänger på möjligheterna att 
få från Folkrörelserådet. Men en budget är skissad. 
 
Årsmöteshandlingarna ska läggas ut på Hemsidan. Kimmo gör det. 
 
Vi går igenom dagordningen till Årsmötet och där ska tilläggas i § 10 att 
vi kommer att ha ett nytt räkenskaps år enligt rekommendationer från 
RIKS. 
För övrigt inget nytt. 
 
På årsmötet ska medlemmar visa upp medlemskortet då det har betydelse 
för att räknas med i röstlängden. 
 
Vi kommer bjuda på kaffe till de som kommer. 
 
Vi ska tacka av Göran Grahn som slutar som ordförande, Lasse Holm som 
slutar som instruktörs ansvarig samt Lars Olsson som slutar som suppleant 
och instruktör. 
Samt inköpa blommor till Årsmötes ordförande. 
 
Ingen årsmötesordförande ännu klar. 
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Adress: Göran Grahn Vallvägen 21 78561 Djurås 
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§11 Information/förslag från valberedningen ang. styrelsen för 2017 
  

Ordförande: Susanne Linnér 1år 
Vice ordförande:  
Kassör Ingrid Dangardt nyval 2 år 
Sekreterare Inger Svahn sitter kvar 
Vice sekreterare Mia Adolphson nyval 2 år 
Ledamot Kimmo Vuori 1 år 
Ledamot Marie Börjesson nyval 2år 
Suppleanter: Kjell Pedersen, Johan Norberg, Inez Knudsen? 
Anders Bihlar antar frågan om att bli Vice ordförande. 
Omval på : Valberedarna Carl-Göran Hansson samt Jukka Kareketo 
Revisorerna: Sten-Börje Eriksson samt Helge Nilsson 

 
 
§12 Övriga frågor: 

Anders Bihlar skissar lite på en arbetsbeskrivning för alla 
styrelsemedlemmar. 
Susanne informerar om att Lasse Holm stiger av allt inom SMC Dalarna 
direkt. 
Vårt motto för fortsatt styrelse arbete är att vara uppriktiga mot varandra 
direkt. Inte gå genom någon annan. 

 
 
§13 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir den 20 november innan årsmötet. Kl. 13.30 på 
Främby Udde 

 
§14 Mötet avslutas 
 Susanne avslutar mötet och tackar för dagen. 
 
  
 
 
 
 
…………………………….                       ……………………………….. 
Vice ordförande Susanne Linnér          Sekreterare Inger Svahn 
 
 
 
 


