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Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna 17625 i Östanfors 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande Susanne hälsar alla välkomna 
  
 
§2 Godkännande av dagordningen 
 Styrelsen godkänner dagordningen 
 
§3 Närvarande 

Susanne L, Ingrid D, Johan N, Anders B, Kimmo V, Marie B, Mia R. Närvarar 
under del av mötet gör valberedningen Jukka K och C-G. 

 
§4 Genomgång av föregående protokoll 
 Föregående protokoll (170409) gicks igenom och godkändes. 
 
§5 Kassarapport 

• Information från Ingrid om ekonomin som ser bra ut och är stabil. De 
mynt som finns i handkassa skall lämnas in före sista juni, då de blir 
ogiltiga. Kimmo och Marie tar hand om detta. 

• De beställda visitkorten har levererats och delas ut till medlemmarna i 
styrelsen. 

• När det gäller profilkläder skall vi kolla upp ny leverantör. Förslag på 
leverantör är IGO-POST, www.igopost.se. Medlemmarna i styrelsen 
kollar utbudet av kläder för att längre fram ta beslut om vad som skall 
beställas. Susanne och Kimmo föreslår att vi beställer buffar som vi kan 
dela ut till medlemmar vid olika tillfällen. Kimmo har beställt ett 
varuprov. Förslag på att köpa in ett stå-bord att ha till mässor och  
liknande.  

• Ingrid köper papper till skrivare. 
• Marie behöver ha ett kontantkort till surfplatta som skall användas vid 

kurser för att registrera deltagare. Marie tar reda på vad som behöver 
köpas in i form av kontantkort. 

• Johan tar upp en fråga gällande milersättning för instruktörer; utgår 
reseersättning endast för resa till och från kursen eller får man även 
ersättning för det man kör på banan under kursen? Styrelsen anser att 
ersättning skall utgå även för det som körs på banan. 

Beslutas att Kimmo beställer ett stå-bord. 
Beslutas att milersättning till instruktörerna även skall utgå för det som körs på      
banan. 
 

  
 
§6 Hemsidan/MAS-bladet 

http://www.igopost.se/


 
Adress:  c/o Susanne Linner  Mattsesväg 8  77497 Fors 
Tel: 070-7744146  mail. mattses@telia.com 

I fortsättningen skall uppdatering av hemsida vara en stående punkt på varje 
styrelsemöte. Detta för att vi skall hjälpas åt att komma ihåg vad som skall 
uppdateras samt att underlätta för webansvarig att hålla sidan uppdaterad. 
Masbladet hade några fel gällande datum för kurser. Det var även en kurs som 
fick ändrat kursdatum efter att Masbladet gått till tryck. Vi får i fortsättningen 
reservera oss för ändringar när vi i Masbladet går ut med kursdatum. 
Marknadsför kommande kurser löpande på Facebook. 

  
 
§7 Instruktörsverksamheten 

Kommande kurser: fullbokat på Knix den 10/7. Till grundkursen i Älvdalen 29/7 
är 11 stycken anmälda i skrivande stund. 
Marie jobbar på att försöka få ihop instruktörer till kurstillfällena. Resurser 
finns. Två instruktörsaspiranter, Jocke E och Johan W, examineras i augusti 
vilket innebär att ytterligare instruktörer finns att tillgå. 
Marie inventerar vilka instruktörer/aspiranter som är aktuella samt meddelar 
Kimmo så att hemsidan kan uppdateras gällande detta. 
Gällande försäljning av mat/dryck på knixkurser: instruktörer och resurser bjuds 
på mat och dryck. 
Värdebevisen på SMC-kurs; distrikten står för kostnaden. 
Beslutas att deltagande instruktörer och resurser bjuds på mat/dryck på 
knixkurserna.  

  
 

§8               Distriktsnytt till MC-folket 
 Inez har vid tidigare möte aviserat att hon kan ansvara för detta, med hjälp från 
övriga i styrelsen.  

   
  
§9           Actionlista/aktiviteter 

Malingsbo kyrka, sångstunden med Herrgårdsbandet den 13 augusti kl. 14.00. 
Troligen kommer några av styrelsens medlemmar att delta. 
Riktlinjerna för styrelsearbetet kommer att bli en punkt på nästa möte, då det 
behövs mer tid att diskutera detta. 
Vid Riksträffen den 1–3/9 vid Romme Alpin kommer SMC Dalarna att anordna 
två aktiviteter under lördagen: en längre touring (Anders B) samt en knixkurs på 
Amsberg på lördag förmiddag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

§10 Rapport från aktiviteter 
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• Hoberg Valley Rally 6/5, var välbesökt med ca 30 deltagare. 
Avrostningen gick bra. 

• Klubbavrostningen i Dala Järna 7/5, tillsammans med VMCK hade 24 
deltagare. 

• Motormässan i Smedjebacken 13-14/5 var välbesökt och SMC Dalarna 
värvade en medlem. 

• Tjejkursen i Älvdalen 12–14/5 var fullbokad och har fått bra feedback på 
utvärderingen. 

• Vid Siljan Runt 3/6 deltog ca 15 mc. 
• Motorcykelns dag den 6/6 vid Furudals bruk var mycket uppskattad och 

välbesökt, 62 MC-åkare deltog och fick en intressant visning av Norsk 
Veteranmuseet. I samband med besöket i Furudal hade SMC Dalarna ett 
extra årsmöte pga. stadgeändringar gällande verksamhetsår, 28 personer 
deltog. 

• Motorfesten Rommetravet 9/6 hade få besökare. 
• Actiondag vid Motobikers i Borlänge 10/6, var välbesökt trots dåligt 

väder. 
• Knix i Amsberg 12/8 var fullbokad men ett antal deltagare fullföljde inte 

pga dåligt väder. 
• Rapport från Susanne och Marie som var på SMC Riks årsmöte i Kosta 

Boda: ett långt årsmöte med mycket diskussioner, i det stora hela var det 
bra. 

   
§11 Övriga frågor 

SMC Riks valberedning vill besöka ett styrelsemöte. Styrelsen planerar in ett 
passande datum för detta. 
 
Arbetsuppgifter att fördela i styrelsen: 

• Sekreterare – Mia Runnholm (fd vice sekreterare) 
• Informatör + SMC-Boken – Kimmo V 
• Uppdatering på Facebook – Kimmo och Mia 
• Spalt till M-C-Folket – Inez K 
• Kontakter med klubbar, medlemskontakt; stämma av med Petra på 

kansliet om inlogg till matrikel och klubbregister, därefter beslut om vem 
som ansvarar. 

• NTF – ingen representant från SMC i nuläget 
• Alkometrarna – skall stämma av med klubbarna om användandet av 

dessa. 
• Rabattställen – diskuteras vidare 

 
Valberedningen stämmer av med styrelsen hur läget ser ut nu gällande 
suppleanter och ledamöter. Valberedningen jobbar vidare utifrån det som 
framkom. Mia fortsätter som sekreterare och ny vice sekreterare skall utses. 
Kallelse till SMC Dalarnas styrelsemöten skall skickas även till valberedning 
och revisorer. 
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§12 Nästa möte 
 Nästa möte äger rum på SMC´s kansli den 13/9 klockan 18.00 
 
§13 Mötet avslutas 
 Ordförande Susanne avslutar mötet. 
  

  
 
 
 
 
 
 
…………………………….                       ……………………………….. 
 Ordförande Susanne Linnér                   Sekreterare Mia Runnholm 
 
 
 
 
          
 
 


