
Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna
hos Kimmo Vuori den 18/8-14 kl 19.00

§1 Mötets öppnande
            Ordförande Anders Bihlar öppnar mötet med att hälsa alla välkommen

§2 Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkände dagordningen

§3 Närvarande
            Närvarande var: Göran Gu,  Ander B, Lars H, Kimmo V. Göran Gr, Inger

§4 Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes

§5 Kassarapport
Information om det ekonomiska läget, som fortsatt ser bra ut.

§6 Hemsidan/Mas-bladet
Beslut togs om att MAS-bladet inte skall ges ut i höst.
Kimmo går igenom och rensar på Hemsidan. Årsmötet ska in så fort som 
möjligt på både Hemsida och FB

§7 Årsmötet SMC Dalarna
Förslag för Årsmötet är den 8 nov-14 kl 15.00 och på Garpenbergs 
Herrgård. Styrelsen träffas kl 13.00 för en sista genomgång av kommande 
Årsmöte

§8 Instruktörsverksamheten
2 nya instruktörer har vi fått.
Tjej kursen i Älvdalen var mycket bra.
Det blev endast två KNIX- körningar av fyra planerade på Amsberg på 
grund av asfaltsläggning
En HLR utbildning kommer till hösten för instruktörerna, tid meddelas 
senare.
Den 16-17/8 är det grundkursen i Älvdalen, fler anmälda på lördag så
”Drop In” på söndag är OK.

§9 Distriktsnytt
Inger försöker få in en Annons ang Årsmötet-14
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§10 Actionlistan/aktiviteter
Siljan runt gick av stapeln som tidigare år, vi stod i Leksand och grillade 
korv.
Vi arrangerade ”Motorcykelns Dag” den 676-14 där vi åkte till Lindesnäs 
Herrgård och fikade. Ett femtital deltog.
Vi har också deltagit i en Musikstund i Malingsbo kyrka. Där kollekten går
till SMC skadefond.
Vi ska ha en förberedande helg inför Årsmötet. Göran Gustafson kontaktar
Elsie och hör om vi får vara i Tandådalen. Helgen är bestämd till 27-28/9
Motordagen på Rommetravet är i stundande. Vi behöver vara minst tre för 
att sköta våra åtagande, som är insläppet samt försäljning av kaffe.
Till RIX årsmöte försöker Anders åka och även delta i Ordförande mötet, 
om han inte kan närvara båda dagarna går Stefan D in i hans ställe.
Göran Gustafson informerar om att RIX håller undan lite av RIX-tian för 
att klubbarna ska kunna skicka två representanter.

§11 Info från valberedningen
valberedningen har några nya namn som är tänkbara till att bli nya 
styrelsemedlemmar. Inga namn angavs, avvaktar till förberedande 
styrelsemötet i Tandådalen

§12 Övriga frågor
Folkrörelse rådet: Ansökan ska var dem till handa i slutet av september.
Vi gör en n ansökan som vid tidigare år.
NTF Ska vi fortsätta vara medlemmar eller inte. Som medlem har vi 
tillgång till lokal och bana. Inget beslut togs, utan vi avvaktar och ser om 
vi får till ”Start To Ride” nästa år, då detta kan vara en bra lösning att 
genomföra det på.
Styrelsen beslutade om att: En projektor för max ca 4000 kr får 
inhandlas.
Information om att RIX håller på med ett projekt där man försöker dra hit 
MC turister till Dalarna i samarbete med ” Visit Södra Dalarna”

§14 Nästa möte
Nästa möte blir styrelsehelgen i Tandådalen den 27-28/9

§15 Mötet avslutas
Ordf. Anders Bihlar avslutar mötet.

…………………………….                       ………………………………..
Ordf. Anders Bihlar                           sekr Inger Svahn
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