
  

 

 

 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Göran Grahn Vallvägen 21 78561 Djurås 
Tel: 072-3617885 
E-post: ordforande@smcdalarna.se 

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna 160809 

På Red Wings i Mora 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, Kimmo V, Lasse H, Anders B, Marie B, 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. 

 

§6 Instruktörs verksamheten 

 Vi har fått en ny instruktör till Verksamheten, Johan Norberg. 

För övrigt inga nyheter annat än att planering inför nästa år påbörjats 

Tankar finns att Marie B ska överta instruktörsverksamheten mer och mer 

med hjälp från Lasse H 

 

 

§7 Styrelsen 

 Säfsen: i september. 

 

Där planeras en grus-touring som Magnus Klys ska fråga Rönnegård om, 

då Lars O har förhinder 

En kortare asfalts touring planeras på fredag eftermiddag, Lasse H kollar 

upp ev möjligheter för ett besök någonstans, planer finns på 

”motormuseet” Grängesberg 

En längre asfalts touring på lördagen där också Lasse H kollar lite, tankar 

finns på olika alternativ, Falu Koppargruva med guidning, Inger ringer och 

hör ang kostnader och guidningens tid. Inget bestämt i dags dato. Listor 

görs upp för anmälan till de olika turerna (3st) 

Vi ska vara värdar och ta emot kommande hojåkare. Göran gör upp ett 

arbetsschema. 

Boende sköter Magnus Klys. 

 

 

 



  

 

 

 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Göran Grahn Vallvägen 21 78561 Djurås 
Tel: 072-3617885 
E-post: ordforande@smcdalarna.se 

 

§7 Förberedelser inför Årsmötet 

 Inger ringer och hör med Elsie Rådberg ang lån av stugan i Tandådalen, 

 Får vi inte den, kan vi tänka oss en dag någonstans, men avvaktar svar från 

Elsie R. helgen vi tänkt oss är 7-9 oktober. 

 

Årsmötet: 

Datum för vårt Årsmöte beslutades, den 20 november kl 15.00. Plats inte 

klar, Mia A får i uppdrag att kontakta Främby Udde. 

Styrelsemöte innan årsmötet samt möte för instruktörerna innan. 

Konstituerande möte efter Årsmötet. 

 

§8 FB-Hemsidan-MAS-bladet 

 Når många via FB, Hemsidan, uppdateras lite då och då,  

Vad gäller Mas-bladet så finns det önskemål om att få det i pappersformat 

till våren, Program ska tas hem. Mia A och Kimmo V ansvarar för det 

 

§9  Övriga frågor 

 Göran Grahn har fått en ansökan om att söka medel för utvecklings projekt 

 Beslutar att inte söka då det inte är inom våra möjligheter. 

Prata med valberedningen om en ersättare för Lars O, då han önskar ”time 

out” Göran gör det. 

Styrelsemedlemmar som ska väljas om: 

Göran Gr, Mia A, Ingrid D, Lasse H 

Samt suppleanterna: Marie B, Anders B,  

 

  

§10  Nästa möte  

 Helgen för förberedelser inför Årsmötet 8 oktober. 

 

  

§11 Mötet avslutas 

 Ordf. Göran Grahn avslutar mötet 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ordf.Göran Grahn                            sekr Inger Svahn 
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