
 
  

 

 

 

 
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 22 maj-2016 hos Ssanne Linner kl 14.00 

 

§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: Ander B, Göran Gr, Susanne L, Ingrid D, Mia A, Marie B, 

Lasse H, Inger S. 

 

§4 Genomgång av föregående protokoll 

 Föregående protokoll från den 28 april gicks igenom och godkändes  

 

§5 Kassarapport 

 Ingrid informerade om kassan som ser stabil ut. 

Vi har fått pengar från Riks Tian 

 Ekonomin bra. 

Tar upp frågan angående Schwich som betalning för medlemmar, efter att 

ha fått information tidigare av en som jobbar på banken, Susanne 

kontaktar Nordea 

 

§6 Instruktörsverksamheten 

 Utförda avrostningar/kurser 

 Leksand-Gagnefs Rally den 7 maj, gick bra, 25 startande  

 VMCK:s avrostning den 8 maj var bra 31 startande 

 Tjejavrostningen i Älvdalen den 13-15 maj, 29 deltagare hela helgen 

Grundkursen den 21 maj i Älvdalen 17 deltagare, samt två på gruskursen 

samma dag  

Knix kurserna på Amsberg börjar den 13 juni, nästa datum den 18 juli 

samt den 22 augusti, på samtliga dagar är föranmälan kl 17.00 och 

åkningen mellan 18.00-21.00 

Dagarna i Älvdalen den 13-14 augusti avvaktar vi med. 

 

§7 Styrelsen 

 Info ang trafikskolorna 

Borlänge och Faluns trafikskolor har flyttat sin dag då vi skulle få komma 

och informera, Mia och Kimmo har tagit på sig informationen där. 

Inga andra trafikskolor är tillfrågade, Inger tar på sig att kontakta Malungs 

trafikskola 

 



 
  

 

 

 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Göran Grahn Vallvägen 21 78561 Djurås 
Tel: 072-3617685 
E-post: gorangrahn@hotmail.com 

Främby Udde 

De har haft önskemål om tips på vad de ska tänka på om de ska bygga ettt 

MC vänligt hotell 

Förslag har skrivits ner och Mia ska skicka det till dem. 

 

Yamaha Store i Falun har Öppet Hus den 28 maj. Lasse H och Bengt E 

åker dir för SMC:s räkning.  

 

Borlänge Bikers har en Action dag den 28 maj. Johan N och Jocke E åker 

på det för SMC:s räkning. 

 

Siljan Runt den 4 juni. Korvgrillning i Tällberg, Susanne Bengt Ingrid ev 

Mia och Inger åker dit. 

 

Motorcykelns Dag den 6 juni 

Förslaget på Oljeön blir inte av, istället ska vi lyssna med Grängesbergs 

Motormuseum om det går att ta det som samlings punkt. Lasse H, 

kontaktar dem. 

 

Motorfesten på Romme den 10 juni 

Där är Affischer klara och Inger skickar ut till ordförandena i klubbarna 

och vi alla hjälps åt att sprida det 

 

Triatlon i Vansbro den 2 juli 

Susanne Bengt ev Göran G och Anders B kommer dit för att göra reklam 

för SMC, då vi är lovade en plats för detta. 

 

Sångstunden i Malingsbo den 7 augusti kl 14.00 

 

Säfsen Riks träff den 2-3 september 

Där SMC Dalarna kommer att få uppdrag, liknande det vi hade på 

Årsmötet. 

En grus touring ska om det går genomföras, där är det Lars O som håller i 

trådarna kanske med hjälp av Rönnegård 

En asfalts touring ska genom föras 

En Älgsafari på MC, något vi vet lite om, men Göran kontaktar Magnus 

Klys och får information 

 

§8 FB-Hemsida-Masbladet 

 Det löper på bra, så inga funderingar på den här punkten 

 

§9 Övriga frågor 

 Det som var på övriga frågor är skrivet under Kassa rapport ang Schwich. 



 
  

 

 

 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Göran Grahn Vallvägen 21 78561 Djurås 
Tel: 072-3617685 
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§10 Nästa möte: 

 Nästa möte inte bestämt, men någon gång i augusti. 

  

  

§11 Mötet avslutas 

Mötet avslutas av ordförande  Göran Grahn  

 

 

 

 

 

 

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

Ordf. Göran Grahn                                  sekr Inger Svahn 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


