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Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna den 9 april-17 kl. 14.00 på 
kansliet Borlänge 
 
 
§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.  

  
§4 Genomgång av föregående protokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
 
§5 Kassarapport 
 Information om det ekonomiska läget 
 Ekonomin ser bra ut. 
 Fått förfrågan om att ta ett serviceavtal till bokföringsprogrammet. 

Styrelsen beslutar att: Vi tar det. 
Styrelsen beslutar: Att reseräkningen för ordföranden ska attesteras av vice 
ordförande 
Förfrågan om vi ska trycka upp visitkort kom upp och Kimmo tog fram ett 
förslag på hur det kan se ut. 
Styrelsen beslutar att: Vi beställer 200 st. till att börja med. 
Vi diskuterade angående profil kläder, de nya i styrelsen ska få samma kläder 
som oss andra, så Inger beställer huv-tröja och funktions t-shirt åt dem. 

 
§6 Hemsidan/MAS-bladet 
 MAS-bladet är inlämnat och kommer med MC-folket nästa nummer. 
 
 §7 Instruktörsverksamheten 

Tjejkursen den 13-14 maj är fulltecknad och det finns reserver att ta till om 
någon måste hoppa av 
Rallyt i Gagnef den 6 maj är klart med instruktörer 
Avrostningen i Dala-Järna 7 maj är klar med instruktörer 
Amsbergs åkningarna är klara med instruktörer 
Grundkursen i Älvdalen som var tänkt den 5 augusti är flyttad till den 29 juli 
Västar som beställts har kommit. 
Den som köper en MC får ett värdebevis för en KNIX kurs. RIKS står för den 
kostnaden. 
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. 

§8 Distriktsnytt till MC-folket 
 Införande i spalten gjord för nästa nummer 
  
   
 §9  Actionlista/aktiviteter 
  Malingsbo sångstund den 13 augusti 
  Motormässan i Smedjebacken den 13-14 maj. Dit åker Mia, Inez, Kimmo 
  Siljan Runt den 3 juni. Dit åker Kimmo, Ingrid, Susanne och Inger. 

Motor cykels Dag den 6 juni. I år åker vi till Furudals Bruk Så många som 
möjligt av styrelsen åker med.  Styrelsen beslutar: Att betala allas inträde till 
Norska veteran museet. 
Den 6 juni i samband med turen till Furudals Bruk har vi ett extra års möte ang. 
stadgarna under förutsättning att stadgarna tas av RIKS årsmöte 
Motor festen på Romme. Har inte hört något än, Inger kontaktar Ersson.       

 
§10 Rapport från aktiviteter 

Anders berättar lite om Red Wings jubileums fest. Här kom frågan upp om 
styrelsens deltagande vid klubbarnas jubileums fester. Styrelsen beslutar att: 
Vi ska inte känna oss tvungna att delta vid dessa utan vi får göra som vi vill om 
inbjudan kommer 
Inger informerar om NTF:s årsmöte. 

  
§11 Övriga frågor 

Frågan om vi skulle göra något välkomstbrev till de nya SMC medlemmarna 
kom upp, samt om vi skulle erbjuda en gemensam tur för dem. 
Inger tar reda på vilka som är nya medlemmar och gör ett välkomstbrev mailar 
ut till styrelsen. Gemensam tur skulle passa bra den 6 juni. 
Kimmo har nya E-poster för oss, får information om detta och lösenorden.
  

 §12 Nästa möte 
 Nästa möte den 6 juni i samband med extra årsmötet i Furudals Bruk 
 
 
  §13 Mötet avslutas 

 ordförande Susanne avslutar mötet 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….                       ……………………………….. 
 Ordförande Susanne Linner                   Sekreterare Inger Svahn 
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