
Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna
den 24 maj- kl. 15 hemma hos Göran Grahn

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

§2 Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkände dagordningen, med tillägg av övriga frågor.

§3 Närvarande
Närvarande var:, Ander B, Göran G, Lars H, Susanne L. Lars O, Göran G, 
Kimmo V, Ingrid D, Mia A, Inger S,

§4 Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll från den 30 mars gicks igenom och godkändes

§5 Kassarapport
Ingrid informerade om kassan som ser stabil ut.
Ekonomin bra.
Distrikts-tian har kommit

§6 Hemsidan/ FB
Mia Adolphsson kommer också att hjälpa till med hemsidan förutom 
Kimmo Vouri.
Kimmo efterlyser MAS-bladet så han kan lägga in det som PDF format på 
hemsidan.
När vi lägger ut information på Hemsida och FB och hänvisar till en 
mailadress, så använd våra SMC-adresser. Kimmo skickar ut en lista på 
vilka vi har.

§7 MAS-bladet
Vi har fått intressenter till chefsredaktörsposterna för MAS-bladet.
Tar en diskussion med bägge och syftet är att de kan hjälpas åt med bladet,
en träff dem emellan och Anders B ska ske.
Tackat av Ingegerd idag.
 

§8 Instruktörsverksamheten, årets aktiviteter
Instruktörs avrostningen blev en inomhus aktivitet på grund av väderleken
Laksand-Gagnefs ”Dalaträffen” Rallyt blev inställt på grund av vädret.
Dala-Järnas klubbavrostning gick av stapeln som planerat, trots dåligt 
väder. 12 deltagare
Tjejkursen I Älvdalen drog 23 deltagare, en mycket bra helg
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På grund av för få anmälda ställs den 31 maj in Älvdalen, den 30 körs som
planerat
Nästa KNIX kurs på Amsberg den 12 juni.
Tankar och diskussioner ang ”Start To Ride” Lasse H har samtalat med en 
bilskola om utlåning av MC. Lasse återkommer i den här frågan.

§9 Distrikts nytt MC-folket
Har skrivit lite om aktiviteterna, att vi önskar instruktörer. m.m.
.

§10 Actionlistan/aktiviteter
Motorcykelns dag den 7/6 samling för fika vid Siljansfors Skogsmuseum 
kl 14.00 för gemensam samvaro.
Siljan runt den 6/6 stå och grilla korv. Vid Siljans strand i Tällberg.
Här beslutas att Bengt får inhandla en gasoltub till grillningen
Motordagen på Romme, kommer att gå av stapeln den 7 augusti, Romme 
ordnar med det praktiska runt omkring, vi ska stå och ge kaffe, vi ska 
också stå vid inträdet. Vi alla olika klubbar marknads för detta på mesta 
möjliga sätt. Mia gör en FB grupp av arrangemanget.
Preliminärt Årsmöte för SMC Dalarna den 24/10-15 i Mora kl 15.00
Här kommer förslag om att vara på Red Wings samt att fråga om Sören 
Pettersson kan vara ordförande på mötet
Förberedande helgmöte inför årsmötet för Dalarna den 3-4/10 i 
Tandådalen,
Göran G ger oss lite information inför RIX Årsmöte den 5/9-15
Musik gudstjänst den 9 augusti kl 14.00 i Malingsbo.

§11 Övriga frågor
Nytt reklam material har kommit från RIX till Anders

§12 Övriga frågor
Önskemål om inköp av nya kläder har kommit. Inger ordnar kataloger
Göran Gustafson säger ifrån sig arrangemanget kring tjejkursen nästa 
säsong

§13 Nästa möte
Nästa möte den 13 augusti kl 18.00 på Kansliet SMC

§14 Mötet avslutas
Ordförande Anders Bihlar avslutar mötet
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…………………………….                       ………………………………..
Ordf. Anders Bihlar                                  sekr Inger Svahn
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