
Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna 151024
Vid Red Wing klubblokal Mora kl 13.00

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

§2 Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkände dagordningen

§3 Närvarande
Anders B, Mia A, Lars O, Lasse H, Susanne L, Ingrid D, Göran G, Kimmo
V, 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.
Anders informerar om att han fått mail från Folkrörelserådet om ett besök.

§6 Hemsidan/FB
Fungerar bra, 

§7 Årsmöte SMC Dalarna 2015 i Mora 24/10 kl 15.00
Går igenom allt så det är på plats innan Årsmötet sätter igång.

§8 Actionlistan/ aktiviteter
Stormöteshelgen nov -2015. De som anmält sig dit har fått det bekräftat.
Ordförande möte med klubbordföranden.
Vi beslutar ett datum den 24/11 och önskar vara på Kansliet. Inger bokar 
rummet och skickar ut inbjudning till ordförandena.

§9 MAS-bladet – uppdatering.
Mia A informerar om att hon och Malin har börjat få lite struktur på det, 
Hon informerar om att annonseringar i bladet kan bli lite problematiskt, 
men de kommer att gå vidare och ge mer info senare.

§10 Övriga frågor
Info hur man går in på SMC riks hemsida och Portalen för att får ut 
material till Bilskolorna som kör risk utbildningarna på MC.
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Önskemål om en träff med styrelse och instruktörer i vinter. Där vi kan 
blanda planering och lite aktivitet, Lars Olsson tar tag i det. Datum förslag 
13 febr 2016
Fortsättning styrelsemöte 24/10

§10 Julbord för styrelsen och samtidigt avtacka Göran Gustafson som avsagt 
sig sitt styrelse uppdrag. Datum 3/12-15 Göran Grahn tittar på ställe vi kan
vara. 

 
§11 Nästa möte

Konstituerande möte direkt efter Årsmötet
Nästa styrelse möte på Kansliet den 24/11 kl 18.00

§13 Mötet avslutas
Ordf. Anders Bihlar avslutar mötet.

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