
 
  

 

 

 

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

E-post: ordforande@smcdalarna.se 

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna den 22 mars-16 

På Kansliet SMC kl 19.00 
 

§1 Mötets öppnande 

 Ordförande Göran Grahn öppnar mötet med att hälsa alla välkommen 

 

§2 Godkännande av dagordningen 

 Styrelsen godkände dagordningen. 

 

§3 Närvarande 

Närvarande var: Göran Gr, Lars H, Susanne L, Kimmo W, Mia A, Marie 

B, Inger S 

 

§4 Genomgång av föregående protokoll 

 Föregående protokoll från 13 februari-16, gicks igenom och godkändes  

 

§5 Kassarapport 

Kassan är stabil.  

Bankkort för Ingrid D och Göran Gr är klara nu. 

 

§6 Instruktörsverksamheten: 

 Ersättning för funktionärer och resurs personal kom upp. Där vi läste från 

tidigare beslut att Instruktörer som deltar i utbildningar som SMC Riks 

anordnar får ersättning för resa och logi. Detta får man 1 ggr/år. 

  

Vi beslutade att ersättning skall utgå till samtliga funktionärer; 

Instruktörer, Aspiranter och Resurser, som går relevanta kurser anordnade 

av SMC. (Funktionärsdagar, Steg1, 2, 3…grusinstruktör etc) 

Man får km-ersättning för resa och ev körning på bana, samt logi. 

Ersättning utgår en gång per år. 

Förutsättningen är att man föregående år varit aktiv inom sin roll vid minst 

tre tillfällen, minst en gång per anordnad kurstyp; avrostning, knixkurs på 

Amsberg och grundkurs på Monsta. 

Eventuella kursavgifter står deltagare för själva. 

Deltagande ska beslutas av ordförande eller MCT-ansvarig före kursens 

genomförande. 

 

Utbildningar som önskas på annan ort och som ej är anordnade av SMC 

riks, ska beslutas av ordföranden, gäller alla som deltar i kursen. Gäller 

också 1ggr/år.  

 

  

 



 
  

 

 

 

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

E-post: ordforande@smcdalarna.se 

Status kursanmälningar: Tjejkursen i Älvdalen är det 20 st anmälda. 

 Endagarskursen i Älvdalen är det 7 anmälda. 

 Gruskursen där är det ingen anmäld 

Dessa siffror är den 22 mars. 

Status anmälda instruktörer finns på en särskild lista som Lasse H har. 

 

Vansbro Triatlon: C-G har inkommit med en fråga om någon är intresserad 

av att ställa upp på Triatlon i Vansbro den 2 juli, då man behöver skjutsa 

domare runt banan. Önskvärt att man får ihop 15-20 MC:n. 

Där får vi också ställa upp en monter för presentation av SMC.  

Frågan ska tas upp med instruktörerna vid deras nästa träff. 

 

§7 Styrelsen: 

Främby udde resort vill ha in tips då de tänker starta upp ett MC-vänligt 

hotell. Förslaget var att skriva ner tips och sen lämna in till dem. 

 

Mia ska kontrollera runt vilka trafikskolor som kör Risk ettan för att vi ska 

kunna delta där och presentera SMC 

Förslag på att en belöning för sitt körkort kan vara en KNIX körning. 

 

Göran Gr informerar om att vi fått pengar från Folkrörelse rådet. 

Inbjudan från NTF:s årsmöte den 19 april har kommit. Lasse H och Göran 

Gr går dit. 

Göran Gr har varit på ordförande möte och där framkom att man håller på 

att ändra stadgarna bland annat ändrar man datum för årsmötet då man 

ändrat till kalenderår i redovisningen. 

SE-OSS kampanjen ska åter genomföras. 

Göran Gr ger en utförligare redovisning från ordförandemötet på vårt 

nästa styrelsemöte. 

 

§8 Nästa möte 

 Nästa möte den 27 april på Kansliet kl 19.00 

 

§9 Mötet avslutas 

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

 

 

 

 

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

Ordf. Göran Grahn                                  sekr Inger Svahn 


