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               Protokoll styrelsemöte SMC Dalarna 070114 kl. 15.00 
 Hos Lars-Göran Selander i Borlänge 
  
  
 
§ 1 Mötets öppnande  
 Göran öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 
§  2  Dagordningens godkännande 
 Dagordningen godkändes 
 
§ 3 Närvaro samt presentation av ledamöterna i den nya Dalastyrelsen. 
 Göran G, Susanne L, Gabriella E, Ingegerd L, Lars-Göran S 
 Stefan D, Jan-Åke P, Johan E, Inger S var närvarande vid mötet  
 
§ 4 Justering av föregående protokoll. 
 Föregående protokoll godkändes 
 
§ 5 Kassarapport. 
 Susanne informerade om de ekonomiska siffrorna 

Det finns 4491:- i kassan, på plusgirot 92121:-,samt 102327:- på Länsförsäkringarnas 
bank 
Ett bokföringsprogram har inhandlats. 
Susanne ska gå en bokföringskurs. Beslutades att kursen bekostas av SMC Dalarna. 

 
§ 6 Hemsidan 

Göran har varit till Mora och fått information ang. hemsidan, önskan finns om en till sådan 
kurs så att Gabriella har möjlighet att delta.  
Styrelsen ska kompletteras på hemsidan, då en del fattas idag. 
Datum och information om kommande kurser ska ut på hemsidan. 

 
 Mas-bladet 
 Ingegerd ska försöka få med SMC-loggan på Mas-bladet. 

Siktar på att få ett nummer av Masbladet v 15. Förlänger därmed manusstoppet till den 23 
mars-07. Ingegerd tar med ett prov på ett alternativt format av Masbladet till nästa möte. 
Viktigt att under tiden jobba med att få annonsörer, Johan och Jerry får det ansvaret 
Annonspriserna kommer att ligga lika som tidigare. Helt mittuppslag kostar 2400:-  
Helsida 1200:-, halvsida 800:- och kvarts sida 400:- 

 
§ 7 Kulturaktivitet 2007 
 Beslutades att låta kulturrallyt vila detta år, men att i stället ge tips på utflyktsmål  
 Utflyktsmålen presenteras i Mas-bladet. 
 
§8 Instruktörsverksamhet 

Jan-Åke informerar om att en instruktörskurs är planerad tillsammans med Stockholm i 
Älvdalen. 

 Kurser för enbart tjejer ska gå av stapeln i Maj, även en sporthojs kurs för tjejer planeras 
 Ev kommer det också att bli en kurs för Custom åkare  

Vad gäller Monzabanan i Älvdalen, så är det ej klart än. Orsaken är ljudnivån som stör 
grannar och som är svåra att hålla vad gällande föreskrifter för ljudnivå 

 Kommunens beslut är idag överklagat av företagarna. 
Får vi vara där, så kör vi som 2006, får vi inte vara där, så får vi hitta ett annat alternativ 
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§ 9 Kurser och seminarium 
 Den 10-11- mars hålls kurs i Sollentuna. 
 Alla i styrelsen ska ha möjlighet att delta i kursen 

Göran håller i anmälan till Rix . 
  

 
§ 10 Rapporter 
 Göran informerar om sökta bidrag i Folkrörelsen 
 Deras förslag på bidrag är 85.000:-  
 Vi väntar på svar, som troligen kommer i början på februari.  
  
 
§ 11 MC- folket Distriktsnytt 

Vi har inget speciellt att informera om, men försöker sätta ihop lite ang. planerade 
utbildningar och hänvisar till hemsidan  

 
§ 12 Actionslistan 

Vi har inget speciellt för dagen, mer kommer framöver, när vi hört oss för ang. tidigare 
arrangemang, som Touringbutiken, Kupolen, Söderbärke gudstjänst och Siljan runt. 
En actionlista tas fram till nästa styrelsemöte.  

 
§13 Övriga frågor 

Göran ber oss att redan nu tänka till vad gäller Årsmötet. Var vi ska vara och om vi ska 
arrangera någon spännande person som föreläser något, bara för att försöka få fler som 
kommer till årsmötet 
Välkomstbrevet som  skickas till nya medlemmar och klubbar måste revideras.Brevet sänds 
ut av Rix.  

  
§ 14 Nästa möte 
 Nästa möte den 25 mars-07 
 Plats meddelas senare 
 
§ 15 Mötet avslutas 
 Mötet avslutas  och Göran tackar för dagen 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………. 
Ordförande Göran G 
 
 
…………………………………………………………………. 
Sekreterare Inger Svahn 
 
 
 
 


