
 Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna i Tandådalen
3-4 oktober -15

§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 Gr, Lars H, Susanne L. Lars O, Kimmo 
W, Mia A, Göran Gu, Ingrid D, Inger S

§4 Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll från 150813, gicks igenom och godkändes

§5 Kassarappor
Ingrid informerade om att kassan ser stabil ut.

§6 Hemsidan/Mas-bladet/FB
Ska lägga in kallelsen till Årsmötet på både Hemsidan och FB.
För övrigt rullar informationen på som vanligt. Når många via FB.

§7 Årsmötet för Dalastyret 2015
Årsmötet för Dalarna är den 24 oktober kl 15.00 i Red Wings klubbstuga 
kl 15.00. Sören Pettersson blir mötesordförande.
Vi kommer att bjuda samtliga på korv o bröd och kaffe med något till efter
Årsmötet. 
Vi kommer att ha ett styrelsemöte innan Årsmötet

§8 Instruktörs verksamheten
Lasse informerar om verksamheten under den gångna säsongen.
Har varit lite mindre deltagare men det mycket beroende av vädret.

Informerar om att ”Start to Ride” har blivit så stort så han tror inte vi 
klarar av det. Han har varit på ställen där de haft det och det har varit 
enorm tillströmning

Lars Holm informerar om sin planering inför 2016. Han har fått löfte om 
att få vara på Måntza banan i Älvdalen 5 ggr inför nästa säsong. Tankar då 
att ha 3 ggr i Älvdalen och 2 ggr på Amsberg, beslut instruktörerna tar.
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§8 Han informerar om att det finns intresse från Stockholm att samarbeta vad 
gäller utbildningarna. De vill gärna komma på ett studiebesök till 
Älvdalen. Fler instruktörer önskas. 

  Några från styrelsen är anmälda till konferenshelgen i nov.

 MAS-bladet
Tycker det fungerat bra med en utgivning av MAS-bladet på våren. Gör 
lika under säsongen 2016.
Mia och Malin ska träffas och gå igenom gemensamt om utformningen.
Material in till MAS-bladet ska vara dem tillhanda senast den 15 mars 
2016.

§9 Distrikts nytt till MC-folket
Fungerar som det brukar, Inger skriver när vi har något att berätta för 
medlemmarna
Annons ang Årsmötet för Dalarna finns i MC-folket.

§10 Folkrörelse rådet
Anders har skickat in ansökan till Folkrörelse rådet och ska komplettera 
med lite uppgifter. Har i år sökt lite mer pengar än tidigare

§11 Planering säsongen 2016
Förslag på lite andra aktiviteter har kommit
Förslag på utflyktsmål kom vad gäller 6 juni och Motorcykelns Dag
Förslaget var Oljeön Ängelsberg
En grus utflykt, ex den rutten de åkte på RIKS Årsmöte
Mekar kurs för medlemmarna, en ny affär öppnar i Falun och är villig att 
vara till hands.
Tur, dagstur för nya medlemmar med avslut med en grillkväll.
En tur typ tipsrunda där man får kort på olika ställen och sen ska hitta 
ställena ”Selfie-touring”.
Pulka-kväll
Kontakt med trafikskolorna och informera om SMC. Få material från 
kansliet.

§12 Actionslista/aktiviteter inför Årsmötet
Läser igenom årets verksamhetsberättelsen, gör lite justeringar och 
godkänner den.
Går igenom verksamhetsinriktningen och godkänner den
Går igenom Bokslutet. Samtal kommer upp om att spendera mer pengar på
våra instruktörer och till förmån för medlemmarna.
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§12 Började med budget arbetet men vår kassör ska splittra posterna lite mer i 
bokslutet och det medför även i budgeten. Mer lättöverskådligt då.
Kommer fortsättnings vis att följa RIKS räkenskapsår.

Göra ett välkomstbrev till nya medlemmar, där vi hälsar dem välkommen 
till SMC och berättar vad vi har att erbjuda.
Få de nyregistrerade medlemmarna från SMC RIKS medlemsregister.
Göra en avstämning vid årsskiftet.

§13 Information från valberedningen
C-G Hansson från valberedningen informerade om förslag till ny 
orförande, då nuvarande ordförande Anders Bihlar avgår som ordförande, 
men stannar kvar i styrelsen.
En ny styrelsemedlem är på förslag Marie Börjesson.
Nyval ska göras på följande:
Ordförande 1 år
Vice ordförande 2 år
Sekreterare Inger Svahn 2år
Fyllnads val vice sekreterare Mia Adolpsson 1år
Ledamot Kimmo Vouri 2 år
Suppleanter Göran Gustafson 1år, Lars Olsson 1år, Marie Börjesson 1år, 
Anders Bihlar 1år
Revisorer Sten- Börje Eriksson 1år, samt Helge Nilsson 1år då Gunnar 
Kristiansson avsagt sig uppdraget.
Valberedare C-G Hansson 1år Jukka Kareketo 1år

Samtidigt med denna information tog C-G upp resa till mässan i Göteborg,
han återkommer med det.

§14  Övriga frågor
Inga övriga frågor kom upp.

§15 Nästa möte
Nästa möte den 24 oktober kl 13.00 på RedWings klubbstuga.

§16 Mötet avslutas
Ordförande Anders Bihlar avslutar mötet och tackar för ett fint arbete.
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…………………………….                       ………………………………..
Ordf. Anders Bihlar                                  sekr Inger Svahn

Sveriges MotorCyklister
Adress: Anders Bihlar  Hjortsvägen 6 79275 Färnäs

Tel: 072-2196471

E-post: anders.bihlar@home.se


