
  
 
 
 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Göran Grahn Vallvägen 21 78561 Djurås 
Tel: 072-3617885 
E-post: ordforande@smcdalarna.se 

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna den 20 nov kl 
13.30 på Främby Udde i Falun 
 
 
§1 Mötets öppnande 

Vice Ordförande Susanne Linnér öppnade mötet med att hälsa alla 
välkommen 

 
§2 Godkännande av dagordningen 
 Styrelsen godkände dagordningen 
 
§3 Närvarande 

Närvarande var: Susanne L, Ingrid D, Johan N, Marie B, Anders B, 
Kimmo V, Mia A, Inger S. 
  

§4 Genomgång av föregående protokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
 
§5 Kassarapport 
 Information om det ekonomiska läget, som fortsatt ser bra ut. 
 Ska ändra lite på kontona så att vi får allt hos Nordea. 
 
§6 Hemsidan/MAS-bladet 

Kimmo och Mia har börjat titta på nya programmet vad gäller utgivning 
av MAS-bladet i pappers form. Kimmo och Mia tar gemensamt ansvar för 
både MAS-bladet och Hemsidan. 
 

 
§7 Instruktörsverksamheten 

Instruktörerna har haft ett möte idag. Tjejkursen blir 12-14 maj. Datum för 
Amsberg ska bokas och en extra dag i Älvdalen på Monzta banan är 
preliminärt satt till den 5 augusti. Instruktörs körning på Amsberg satt till 
den 28 maj. Instruktörsmöte den 12 februari på SMC:s kansli. 
Önskvärt att vi kan marknadsföra åkningen på Monzta banan bättre. 
 
 

§8 Distriktsnytt till MC-folket 
 Inger har skrivit i det nummer som kommer ut före jul och nyår. 
 
§9 Actionlista/aktiviteter 
 Genomgång inför årsmötet.  
 Vi följer inte stadgarna årsmötet skulle varit innan 15 nov. Men informerar 

årsmötesdeltagarna om detta. 
 
 



  
 
 
 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Göran Grahn Vallvägen 21 78561 Djurås 
Tel: 072-3617885 
E-post: ordforande@smcdalarna.se 

§10 Rapport från aktiviteter 
 Kort rapport från storkurshelgen på Arlanda. 
 -Vägspanare-vägrapportörer ska utses. 

-Önskvärt med en träff för genomgång av de nya stadgarna, då bör 
revisorerna delta. Vi ska titta på dem och godta dem, sen skicka till Riks. 
Förslag att vi bjuder in Bjucken för genomgången. Inger S kontaktar 
Bjucken. 
-Informerar lite om Start2 Ride och att det kan gå att genomföra på en 
klubbavrostning. Fått OK från VMCK Inger kontaktar trafikskola i 
närheten 
-Försöka göra ett välkomstbrev till alla nya smc - medlemmar, samt bjuda 
in dem på något arrangemang vi anordnar 
-Info om nya SMC appen, som kommer till våren. Lättare att hantera än 
den tidigare fler funktioner. 

 
  
§11  Övriga frågor 

Anders B har fått ett brev från NTF där de önskar att vi föreslår någon som 
gjort ett förtjänstfullt arbete inom trafiksäkerheten. Senast inlämnings 
datum 30 nov. 
Kimmo tar upp frågan om att göra om våra mailadresser, den frågan tar vi 
upp nästa styrelsemöte. 

 
  
§12 Nästa möte 
 Nästa möte den 19 februari kl 10.00 Preliminärt på Bispbergs Herrgård. 
 
 
§13  Mötet avslutas 
 Vice ordförande Susanne avslutar mötet 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….                       ……………………………….. 
Vice Ordförande Susanne Linnér               Sekreterare Inger Svahn 
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