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§1 Mötets öppnande 
 Ordf. Göran Gustafson öppnar styrelsemötet 
 
§2 Godkännande av dagordning 
 Styrelsen godkände dagordningen 
 
§3 Närvarande 

Närvarande var: Göran G, Anders B, Lars H, 
Susanne L, Stefan D, Inga-Britt O, Lars O 
Inger S 
 

§4 Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll från den 15/5 gicks 
igenom och godkändes och lades till 
handlingarna 

 
§5 Kassarapport 

Susanne L ger oss den ekonomiska rapporten 
och läget ser bra ut. 

 
§6 Hemsidan/Mas-bladet 

MAS-bladet blev skickat tillsammans med MC-
folket i höst, i det numret fanns inga 
annonser, styrelsen efterlyser extra 
exemplar,  
Hemsidan: Vi ska uppdatera uppgifterna om 
styrelsen och instruktörerna 
Nästa utskick blir årgång 30. Ambitionen är 
fortsätta ge ut MAS-bladet. 
 

§7 Rapport från aktiviteter 
Siljan Runt blev inställt på grund av dåligt 
väder och få deltagare. 
MC-gudstjänsten i Malingsbo gav bra kollekt, 
kollekten ska gå till Skadefonden. 
Motorfesten tillsammans med Rommetravet i 
Borlänge blev en bra kväll.  
Mälaren Runt drog många åkare, Stefan D stod 
i en monter för SMC. 
Motorcykelns Dag, blev den bästa sen starten, 
då vi åkte till Krylbo Nostalgi kaffe 
SMC:s Årsmöte i Lysekil, var mycket bra. 
Några nya tillkom i styrelsen. Nästa 
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Riksårsmöte blir i Uppsala och då firar SMC 
50 år. 
 

§8 Instruktörsverksamheten 
Grundkurs för tjejer hölls i år på 
Monztabanan i Älvdalen den 18-20/5 24 st 
tjejer deltog  
En Knix kurs hölls på Monztabanan den 18-19 
augusti där 25 st var där lördag och 23 st på 
söndag.  
Knix-kurser på Amsberg har hållits hela 
säsongen, totalt har 81 personer deltagit. 
Thomas Wärnhem och Håkan Blomqvist har 
utbildats till instruktörer. Två nya 
aspiranter har tillkommit.  
Carina Holmström har gått en gruskurs. 

 
§9 SMC Dalarnas Årsmöte 20/10-2012 i Avesta kl 

15.00 
 Inför årsmötet gick styrelsen igenom: 
 Bokslut 
 Verksamhetsberättelsen 
 Verksamhetsplan 
 Budget 
 Styrelsens sammansättning 
 
§10 Actionlistan/aktiviteter 

Konferenshelgen på Arlanda blir  
den 17-18/11-2012 

 Senaste datum för anmälan är den 12/10. 
Göran skickar ut påminnelse till dem som inte 
redan anmält sig 

 
§11 Distriktsnytt till MC-folket 
 Hade inget på denna punkt 
 
§12 Folkrörelserådet 

Handlingar är inskickade för ansökan om 
pengar. Kompletteringar ska skickas in efter 
Årsmötet 

 
§13 Valberedningen 
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Våra valberedare C-G Hansson och Jukka 
Kareketo var med och träffade var och en av 
styrelsemedlemmarna, inför Årsmötet. 

 
§14 Övriga frågor 

Förbandskuddar som finns, ska delas ut till 
besökare på Årsmötet 

 
§15 Nästa möte 

Nästa möte blir den 20/10 kl 13.00 på Star 
Hotell i Avesta.  
 

§16 Mötet avslutas 
Göran avslutar mötet och tackar för gott 
samarbete  

  
  

 
  
 
 
 
……………………………………………..           ………………………………………….. 
Orf. Göran Gustafson     Sekr. Inger Svahn 


