
 
  

 

 

 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Göran Grahn Vallvägen 21 78561 Djurås 
Tel: 072-3617685  

E-post: gorangrahn@hotmail.com 

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna den 24 nov-15 

På Kansliet SMC kl 18.00 
 

 

§1 Mötets öppnande 

 Ordförande Göran Grahn öppnar mötet med att hälsa alla välkommen 

 

§2 Godkännande av dagordningen 

 Styrelsen godkände dagordningen, med tillägg av övriga frågor. 

 

§3 Närvarande 

Närvarande var: Göran G, Ander B, Lars H, Susanne L. Lars O, Kimmo 

W, Mia A, Ingrid D, Marie B, Inger S 

 

§4 Genomgång av föregående protokoll 

 Föregående protokoll från 151024, gicks igenom och godkändes  

 

§5 Kassarappor 

Ingrid informerade om att kassan ser stabil ut. 

Ingrid informerar också om att Nordea inte tar emot eller lämnar ut 

kontanter, varför styrelsen beslutar att skaffa ett kort som skulle 

underlätta hanteringen 

    

§6 Instruktörsverksamheten inför och under 2016, samt planering inför 

planeringsdag den 13 februari 2016 
 Tillsammans med instruktörer och styrelsen planeras en planeringsdag 

Där vi startar dagen med konferensen mellan kl 11-13 

Tar förmiddagskaffe efter det 

Åker go-cart som startar c:a 14.00 

Avslutar dagen med en middag. 

Lasse H skickar inbjudan till instruktörerna där anmälans sista dag är den 

23 dec. 

Lasse H informerar om de olika arrangemangen som är planerade inför 

2016 

Den 1 maj har instruktörerna en egen avrostning 

Den 7 maj har Leksand- Gagnef MCK sitt Rally tillsammans med SMC:s 

instruktörer 

Den 8 maj har VMCK sin klubb avrostning på Dala-Järna flygfält. Öppen 

för alla. 

Den 13-15 maj är Tjejkursen i Älvdalen på Monzta banan 

Den 22 maj är det en endagarskurs grundkurs i Älvdalen på Monzta banan 

Den 13-14 augusti en tvådagars grundkurs i Älvdalen på Monzta banan 

 



 
  

 

 

 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Göran Grahn Vallvägen 21 78561 Djurås 
Tel: 072-3617685  

E-post: gorangrahn@hotmail.com 

Fortsättning styrelsemöte 24 nov-15 

 

 

 

Den 13 juni samt den 18 juli kör man KNIX kurs på Amsbegs banan ev 

kan det bli en dag till på Amsbergs banan, men ej fastställt i dags datum 

 

Anmälan till kurserna kommer att ska via Webben. 

 

Frågan om Star To Ride kom upp igen och Kimmo skulle kontakta en 

nyetablerad firma i Falun om de är villiga att hålla i detta. 

 

. 

 

§7 Planering för styrelsen 2016 

Inför Rallyt med Leksand-Gagnefs MCK önskar Göran få hjälp med att 

genomföra Rallyt, starten går från klubbstugan mellan kl  10-11 

Siljan Runt den 4 juni start kl 13.00 vid kajen i Mora. Var vi ska stå för vid 

servering av korv o.dyl.  är ej klart ännu. 

Motorcykelns Dag den 6 juni där kom olika förslag till hur vi ska 

genomföra det 2016, Förslag på träffpunkt var Oljeön, även tal på att 

kanske ha en selfietouring samma dag. Beslut tas senare. 

Sångstund i Malingsbo planeras, datum ej fastställt. Susanne har koll på 

det. 

Motorfesten på Rommetravet ej planerat, avvaktar Rommetravet, Inger har 

kontroll på detta 

Planer finns för en grus touring, där Lars O håller i trådarna, ej spikat 

datum 

Eventuellt en Selfie touring en separat dag, Kimmo håller i trådarna. 

  

§8 Hemsidan-MAS-bladet-Distrikts nytt 

MAS-bladet: Mia informerar om att Malin hinner inte med att göra MAS-

bladet, hon har hört sig för och får hjälp av Jox på kansliet, vi skippar 

annonser i detta blad, då det är svårt att få företag att annonsera, men 

dyker det upp ex från rabattställen som önskar få in en annons så är det 

helt ok. Deadline för MAS-bladet den 15 mars. Mia jobbar vidare.   

Distrikts nytt till MC-folket, Inger har talat med Magnus ang spaltens 

innehåll, enligt honom ska vi inte skriva om vi inte har något att skriva 

om, däremot är vi välkomna att lägga in en bild och fakta text när vi har 

något i Distriktet som gärna våra medlemmar ska ta del av. 

Lasse H ska uppdatera instruktörerna på hemsidan. 

 

 



 
  

 

 

 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Göran Grahn Vallvägen 21 78561 Djurås 
Tel: 072-3617685  
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Fortsättning protokoll från 24 okt -15. 

  

§9 Konferens helgen 

Lite information från konferenshelgen på Arlanda gavs. Anteckningar 

därifrån går att hitta på SMC Rixs sida under Forum 

  

§10 Folkrörelse rådet 

Göran G och Anders B har träffat personer från Folkrörelserådet ang vår 

ansökan om pengar. De fick redogöra varför vi bett om mer pengar. Har 

inte fått svar från Folkrörelserådet i dags datum 

 

§11 Övriga frågor 

Förslag kom upp om att ge yngre Mc åkare rabatt när de kommer och åker 

på våra KNIX kurser, inget beslut togs,  

Reseräkningarna ska vara hos kassören inom en månad efter utförda resor. 

En ny MC affär öppnar den 8 januari och önskemål om att SMC Dalarna 

finns på plats med en monter kom upp.  

Även ett förslag på en avrostning hos denna MC affär kom på tal, Kimmo 

alt. Mia tar tag i detta. 

Lasse H kom med ett förslag om att det går att ordna en gruskurs på 

militärområdet i Älvdalen i samband med kursen på Monzsta banan den 

22 maj. Beslut om detta tas senare. 

  

15 Nästa möte 

Nästa möte den 13 februari 2016 i samband med den gemensamma dagen 

med instruktörerna. 

 

§16 Mötet avslutas 

 Ordförande Göran Grahn avslutar mötet och tackar för ett fint arbete. 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                       ……………………………….. 

Ordf. Göran Grahn                                  sekr Inger Svahn 


