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Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna 
Den 24 mars 2011 på Borlänge Hotell och 
Värdshus kl 18.00 
 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande Göran Gustafson öppnar mötet med att hälsa alla 
välkomna. 

 
§2 Godkännande av dagordningen 
 Styrelsen godkände dagordningen. 
 
§3 Närvarande 

Närvarande var: Göran G, Ander B, Anders R, Inga-Britt O, Lars H, 
Susanne L, Ingegerd L, Peter J, Stefan D, Inger S. 

 
§4 Genomgång av föregående protokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
 
§5 Kassarapport 
 Susanne informerade om kassan som ser bra ut. 
 
§6 Hemsidan/Mas-bladet 
 Stefan håller hemsidan aktuell. 

Mas-bladet börjar ta form till nästa utgåva, ser lite tunt ut för dagen 
men inväntar mer material. Önskvärt med fler annonsörer. 

 
§7 Rapport från aktiviteter 
 Information gavs från ordförandemötet som var den 11 mars. 

a) Genomgång av alla distrikts verksamheter. 
b) Genomgång av SMC´s visionsarbetet.  
c) Diskussion ang, Länstian, bidrag från SMC till distrikten. 
d) Klubbarna i SMC boken är SMC anslutna, viktigt att vi 

informerar klubbarna om att skriva på hemsidan att de är 
anslutna till SMC och att de har en länk till SMC sida. 

 
Isracing i Rättvik 
Ingen från styrelsen var dit den 16 mars. 
 
Hoj-X 
Några av styrelsen deltog i Hoj-kryss 18-19 mars. 
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§8 Instruktörsverksamheten 
 Årets verksamhet 

Information om att Peter J slutar som instruktörsansvarig och 
instruktör på grund av flytt till Skåne. 
Ersättare som Instruktörsansvarig tills vidare blir Lars Holm, som 
även blir MCT ansvarig. 
Alla instruktörer ska använda väst, nya västar ska införskaffas. 
SMC-Dalarna står för de kostnaderna. 
En kurs i Viskafors går av stapeln för KNIX arrangörer. Lars H går 
den. 
Instruktörs dag på Gelleråsen den 14 april. Peter, Göran och Lars 
kommer att åka dit. 
BKK–kurs på Gelleråsen den 15-16 april. Göran deltar. 
Instruktörsavrostning den 25 april. 
Knix kurserna börjar på Amsberg den 9 maj och ska vara måndagar 
ojämn vecka. 
Avrostning för alla i Rättvik den 7 maj.  
Klubbavrostning i Dala-Järna den 8 ma.j 
Grundkurs för tjejer i Mora den 20-22 maj. 
Planer finns för en tjej-dag tillsammans med Gävle på Amsberg den 
12 juni. 

 
§9 Distriktsnytt till MC-folket 

Nästa nummer trycka på personer till Valberedningen och värva nya 
instruktörer. 

 
§10 Actionlistan/aktiviteter 
 Ett seminarium om Vilt & trafik hålls den 25 mars i Borlänge 
 Göran går på den. 
 NTF:s årsmöte hålls den 31 mars i Falun. Göran deltar. 

Siljan runt går den 4 juni, vi hjälps åt som tidigare år att grilla korv 
vid pausen i Leksand. Susanne är ansvarig. 
MC-gudstjänst hålls i Dala-Järna den 19 juni kl 15.00. 
En i Malingsbo den 7 augusti kl 16.00. Kollekten går till 
skadefonden i SMC. 
FIM i Österrike, kan bli stort deltagande i år. 
Tid för Motordagen på Dala travet är ej fastställd. Ev blir kan det bli 
i juli. 

 
§11 Valberedning 
 Fortfarande inga namn som valberedare, fortsätta leta. 
 
 



 
  

 
 
 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Göran Gustafson Dikesvägen 37 77697 Dala-Husby 
Tel: 070-5873351 
E-post: goran.gustafson@telia.com  

 
 

 
 
§12 Övriga frågor 
 Titta på profilkläder, Inger tar ansvaret för detta. 

2 nya klubbar har registrerats i SMC Dalarna, den ena är BBH, 
tjejerna på kansliet, samt Trafikverkets MC-klubb. 
Sjukvårdskit, finns flera alternativ. Inger kollar med Jukka på 
kansliet om innehållet i kittet. Har även gett prisuppgifter på kit från 
Touring butiken samt Biltema. 
Inger informerade om att pris till Dala travet är inhandlat på eget 
initiativ, en förfrågan om pris för ”loggan” från Tryckeriet i Mora. 

 
§13 Nästa möte 
 Nästa möte den 15 maj kl 15.00 hos Susanne L i Fors. 
 
§14 Mötet avslutas 
 Ordförande Göran G avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………..                     ………………………………….. 
Ordf  Göran Gustafson              sekret. Inger Svahn 
 


