
 
  

 

 

 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Göran Gustafson Dikesvägen 37 77697 Dala-Husby 

Tel: 070-5873351 

E-post: goran.gustafson@teleia.com 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna 
130816 i Älvdalen på Älvdalens Hotell 
 

 

§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, Ander B, Lasse H, Lars O, Kimmo V, 

Susanne L, Inger S 

 

§4 Genomgång av föregående protokoll 

 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes 

 

§5 Kassarapport 

 Information om det ekonomiska läget 

 

§6 Hemsidan/Mas-bladet 

 Beslut togs om att MAS-bladet inte skall ges ut i höst. 

 Kallelse till årsmötet i MC Folket, hemsidan och Fasebook. 

 

§7 Rapport från aktiviteter 

Siljan Runt c:a 180 deltagare, vi stod för korvgrillningen som 

brukligt i Leksand 

Motorcykelns Dag, i år gick turen till Ställdalen och en hel del 

motorcyklister hade letat sig dit. 

Motorfesten i Romme, endast ett fåtal ekipage kom. 

MC- träffen i Malingsbo gav ett tillskott till skadefonden på 1480kr 

§8 Instruktörsverksamheten 
 Knix kurser i Amsberg har hållits v.a. söndag hela sommaren,  

 Positivt då nya MC åkare har hittat dit. 

En Knix-kurs i Grängesberg har också hållits som varit mycket 

positiv. Där överskottet på pengarna gick till Essos minnesfond. 

Grundkurs för tjejer har hållits på Montza banan i Älvdalen med 29 

deltagare. 

 

§9 Distriktsnytt 

Vi skall försöka få in en kallelse till vårt årsmöte i MC Folket. Inger 

kollar med Magnus Klys. 
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§10 Actionlistan/aktiviteter 

Flaggrallyt. Datum har ändrats vilket gör det svårt att arrangera, 

Kimmo samtalar med Gävleborgs och Västmanlands distrikt om att 

skjuta upp det någon dag, från torsdag 5/9 till lördag 9/9 

Tanken är att Dalarna åker till Hofors och där får flaggan från 

Gävleborg och sen vidare till Sala och överlämnar den till 

Västmanland. 

Få deltagare från SMC Dalarna på Rix-Årsmöte 

SMC-Dalarna planerar sin styrelsehelg i Tandådalen, till den 28-

29/9 alt 5-6/10  

SMC Dalarna Årsmöte är den 2/11-13 I Falun på Högskolan kl 

15.00 

 

§11 Folkrörelserådet 

Göran G gör iordning alla papper som ska skickas in till 

Folkrörelserådet för ansökan om bidrag till år 20014 

 

§13 Övriga frågor 

 Göran går igenom listan på omval till styreslen på Årsmötet 

 Valberedarna utser en ordförande till Årsmötet 

 

§14 Nästa möte 

Nästa möte blir styrelsehelgen i Tandådalen, datum 28-29 september 

eller 5-6 oktober. 

 

§15 Mötet avslutas 

 Ordf. Göran G avslutar mötet 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                       ……………………………….. 

Ordf. Göran Gustafsson                           sekr Inger Svahn 

 

 

 

 

          

 


