
 
Adress:  c/o Susanne Linner  Mattsesväg 8  77497 Fors 

Tel: 070-7744146  mail. mattses@telia.com 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna den 19 februari -2017 

På SMC:s kansli kl. 10.00 

 
 

§1 Mötets öppnande  

Ordförande Susanne Linnér öppnade mötet med att hälsa alla välkommen 

 
§2 Godkännande av dagordningen 

 Styrelsen godkände dagordningen 

 
§3 Närvarande 

Närvarande var: Susanne L, Ingrid D, Johan N, Marie B, Anders B, Kimmo V, 

Mia A, Inez K, Inger S. Samt gäst Stig (Bjucken) Björk 

  

§4 Genomgång av föregående protokoll 

 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

 
§5 Kassarapport 

 Information om det ekonomiska läget 

 Vi har fått pengar från Risk tian. 

 Ekonomin ser bra ut. 

 
§6 Genomgång av de nya stadgarna 

 Bjucken går tillsammans med oss igenom de nya stadgarna. 

 Vi förlänger verksamhetsåret och räkenskapsåret. 

Detta behöver inte anmälas till Riks, men ett extra årsmöte ska utlysas där det 

endast behöver tas upp angående ändring av verksamhetsåret, det ska ske före 

den sista september 2017. 

Förtroende val görs då 2018 även om det skulle varit 2017, så de förtroende 

valda sitter kvar till årsmötet 2018. Detta Årsmöte kan ske så fort alla papper är 

klara som hör till Årsmötet. 

Möten för styrelsen skall vara minst 4 gånger/år. 

Skicka inbjudan och dagordning till revisorerna, så de får möjlighet att vara med 

på styrelsemötena. 

Stadgarna finns att läsa. 

 

 §7 Hemsidan/MAS-bladet 

 Det går bra med förberedelserna för MAS bladet enligt Mia, allt material finns  

 

§8 Instruktörsverksamheten 

 Tjejkursen 14-15 maj i Älvdalen (idag 17 anmälda) 

 Priset för kursen 2000kr  

 Endagskurs i Älvdalen den 5 augusti.  

Priset här 600 kr för medlemmar och 980 kr för icke medlemmar, då ingår 

Lunch. Kan bli 2 dagar.  

Sista anmälningsdag 2 veckor innan kurserna. 
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Körningarna i Amsberg kostar 250 kr för medlemmar och 400kr för icke 

medlemmar.  

Vid dessa tillfällen kommer vi att ha försäljning på korv och hamburgare samt 

dricka. Kimmo ansvarar för detta. 

Föranmälningar önskvärt, men kan komma oanmäld, men då finns risk för att 

man inte kan få plats. 

6 maj Leksand-Gagnefs Rally 

7 maj Avrostning Dala-Järna 

 

Inger lägger ut på FB att anmälan till de kurser som kräver anmälan ska vara 2 

veckor innan kurs start. 

 

Marie har fått en del västar, men behöver fler resurs västar. Marie ordnar med 

det. 

 
 §9       Distriktsnytt till MC-folket 

  Tips om att skriva om att vi har Swish som betalnings sätt 

  Att vi kommer att ha förtäring på Knix kurserna i Amsberg. 

  Ang. Det extra årsmötet. 

  Önskar fler instruktörer. 

  

   

   

    
 

 §10 Actionlista/aktiviteter 

 Malingsbo kyrka sångstunden med Herrgårdsbandet den 13 augusti kl. 14.00  

 Motormässa i Smedjebacken den 13-14 maj, Kimmo Inez och Mia åker dit. 

Siljan runt den 3 juni. Start på kajen i Mora kl. 13.00. Rast ställe med korv 

grillning i Siljansnäs.  

6 juni Motorcykelns Dag och förslag på att lägga det extra Årsmötet denna dag. 

Förslag på plats blev Furudals Bruk samt gå på det Norska museet. Anders hör 

sig för om möjligheter. 

 

Det stora tältet har Lasse Holm och Susanne ser till att vi får det. Kimmo 

förvarar det. 

 

SMC:s Policy för likabehandling har vi fått och bör läsas igenom. 

Distrikts bilaga som medskick har vi fått. Se separat papper. 
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SMC Riks Årsmöte den 22 april. 

Plats i år Kosta Boda.  

Fyra från styrelsen kommer att delta, Marie, Ingrid, Susanne och Inger. 

(efter mötet har ett mail kommit som säger att ett annat förslag om att erbjuda 

personer som inte deltagit någon gång på ett Årsmöte ska få chansen att åka) 

beslut om detta tas senare. 

Beslut om betalning tas upp senare. 

   

 
§11 Rapport från aktiviteter 

Enda aktivitet som varit under vintern är HOJ-X som Kimmo varit på och tyckte 

det var bra. 

 

  
§12  Övriga frågor 

NTF:s äldre råd önskar en representant från oss. Inger tar det och får 

information av Bjucken Går även på deras Års stämma den 5 april. 

Borlänge Bikers ska ha ett jippo den 10 juni vid Moto Bikers i Borlänge och 

önskar någon representant från oss. Inget beslut om vem som skulle dit togs. 

Kimmo har inte ordnat med mailadresserna som han skulle genomföra, ska titta 

på det. 

  
 §13 Nästa möte  

 Nästa möte den 9 april kl. 14.00 på SMC:s kansli. 

 

 
  §14 Mötet avslutas 

 ordförande Susanne avslutar mötet 

 
 

 
 

 
 
 

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

 Ordförande Susanne Linnér                   Sekreterare Inger Svahn 

 
 
 

 
          

 
 


