
Protokoll från 2 februari -15 fortsätter

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna 150201
På Gylle Wärdshus Borlänge kl 15.00

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

§2 Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkände dagordningen

§3 Närvarande
Närvarande var: Anders B, Göran Gu, Göran Gr, Kimmo V, Ingegerd L,  
Susanne L, Lars O, Lars H, Mia A, Ingrid D, 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.

§6 Hemsidan/Mas-bladet
Önskar lite mer bilder att visa upp, men då på verksamhetens 
arrangemang, Kimmo informerar om att det kan vara straffbart att lägga ut
bilder som inte är godkända att visa, samt att fråga personer om det är OK 
innan de visas.

§7 Mas-bladet nummer 1 2015
Försöka få utskick med MC-folket i nummer 4, kommer då ut v 16
Manus stopp den 27/3. 
Önskas annonsörer och reportage reseskildringar.
Kan lägga in en blänkare att det finns möjlighet att lägga in en mindre 
annons angående sin verksamhet

§8 Instruktörsverksamheten
Instruktörs avrostningen den 1 maj
Avrostningen ”Dalaträffen” med Leksand-Gagnefs MCK 2 maj
Start från klubbstugan mellan 10-11.
Klubb avrostning för VMCK den 10 maj. Plats ej klar.
Grundkurs för tjejer i Älvdalen den 15-17 maj
Grundkurs för alla i Älvdalen den 30-31 maj
KNIX körning på Amsberg 8 maj, 12 juni 17 juli samt den 14 augusti
Styrelsen beslutar att: 
Priset ska vara 250 kr för medlemmar och 400 kr för icke medlemmar 
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§8 Vad gäller ERP så gör man det men i mindre skala då vi inte har resurser 
att göra det fullt ut.
Önskamål finns att en gruskurs ska kunna ordnas, Lars O är pigg på att gå 
en kurs om tillfälle bjuds

§9 Distriks nytt till MC-folket
Ingen information att ge

 
§10 Actionlista/aktiviteter

Motorcykelns Dag kör vi den 7 juni.
Siljan Runt med korvgrillning. Plats ej klar.
Start2 Ride, läggs på framtiden, men Kimmo undersöker om möjligheten 
finns att trafikskolor ställer upp
Motordagar på Romme, har inget hört, men kontaktar dem.
Årsmötet för RIX. Resurspersonerna ska sätta sig ner i februari och skissa 
lite om vad som behövs.
Tankar inför RIX –Årsmöte: Körning på Amsberg,- Kultur touring- 
Landsvägs touring- Grus touring.
Sångstund i Malingsbo, Susanne pratar med dem.

§11 Övriga frågor
Folkrörelse Rådet
Vi har fått godkänt våra ansökan om pengar.

Reseräkningar har fått lite annat innehåll, Göran Gustafson skickar ut till 
oss andra

Information från konferenshelgen 
Kimmo: Webshoppen, Allt vi beställer ska ha den grafiska profilen.
Ska få ett monterpaket och kan sen själv beställa och komplettera material.
Visitkort kommer
Material ska finnas för att lämna till handlarna. 
Checklista för styrelsen att använda sig av när nya personer kommer in.
Bli bättre på att närvara när Risk ettan genomförs på trafikskolorna
SVEMO har en släpvagn där det finns MC:n i samt all utrustning som man
hyra vid olika sammanhang, det finns material för barn från 6 år.- Lasse 
kontaktar dem för mer information.
Lars O: Var med på guide mötet, där det mest var reseskildringar. Det 
diskuterades att reseguiderna inte hade någon sjukvårdsutbildning, något 
man skulle försöka satsa på.
Mia: var på introduktions kursen och tyckte den var givande.
Lasse H: Var på MCT mötet samt instruktörs mötet.
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Ingrid D: Var på Bokförings kursen för kassörer.

§12 Nästa möte
Nästa möte den 23/3 kl 18.00 på SMC:s kansli

§13 Mötet avslutas
Ordf. Anders Bihlar avslutar mötet.

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