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Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna 

Den 25 mars-07 på Borlänge Hotell och Värdshus 
 

 
§1 Göran öppnar mötet och hälsar oss välkommen 
 
§2 Dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§3 Närvaro: 
 Styrelsen: Göran G, Lars-Göran S, Inger S, Susanne L 
 Monica J-B, Johan E, Jerry A, Gabriella E, Stefan D, Ole B 
 Instruktörsansvarig: Jan- Åke P 
 Redaktör Mas-bladet: Ingegerd L 
 
§4 Tidigare protokoll: 
 Tidigare protokoll godkändes 
 
§5 Kassarapport 
 På kontot finns 4493:-, på Pg finns 169.208:- 
 På bankkontot 103.775:- 
 
§6 Hemsidan 
 Ingegerd får en inloggning till hemsidan och hjälper Gabriella med den 
 Gabriella ska försöka få en kurs i Mora, vad gäller hemsidan. 

Gamla domäner avslutas av Jan-Åke P 
 
MAS-bladet 
Ingegerd visar oss ett förslag, som styrelsen beslutar att ta. 
Det bestäms att det ska fortsätta vara A-5 format, men att omslaget ska göras i 
färg. 
Ev. utlägg av en tur-guide ska göras, Göran skriver några rader om inställt 
kulturrally. 

 
§7 Kurser 

Hela styrelsen inbjudes till kurs på Tyllsnäs udde den 28-29 april-07. Pedagog 
Anne Hultberg kommer och utbildar, i första hand instruktörerna. Viktigt att 
instruktörerna kan nå ut med sitt budskap.  
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§7 fort. 
 Fredagen den 27 april hålls en ABC-kurs på samma plats. 
 Vad gäller fortbildningskurserna, förväntas det av oss i  styrelsen  
 att delta. 
 Kursinformation finns på webben, men vi behöver också få ut den på annat sätt, 
 Så att deltagarantalet stiger. 
 Förslag kom att affischer skulle sättas upp hos olika handlare, på mackar o.s.v. 

Nytt för i år är att aktiviteter kommer att hållas på Amsbergsbanan varannan 
måndag, med start den 21 maj-07. Samtal med Gävleborgs distrikt pågår, angående  
Samkörning 
 
Önskemål i detta sammanhang kom om att inköpa västar, för att kunna hålla större 
säkerhet. 
Styrelsen beslutar att inhandla 160 styck västar a`100:- 
Till gruskurserna finns önskemål om inköp av 4 styck vattensäckar. 
Styrelsen beslutar att inhandla 4 styck vattensäckar 
 
5 maj avrostning på Borlänge airport 
6 maj avrostning på Mora flygplats 
19-20 maj och 16-17 juni kurs på Montzabanan 
19 maj klubbavrostning i Dala-Järna 
 
Viktigt att höja nivån på instruktörerna, Viktigt att förmedla samma budskap, 
Viktigt att bibehålla den höga kompetens som finns idag. 
I samband med detta kom en förfrågan om att avsätta pengar för att utbilda 5 
sporthojs instruktörer, speciellt om de är behjälpliga på alla nivåer. 
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan då ingen aktuell utbildning är planerad 
Frågan tas upp igen när deltagare och utbildning presenterats 

 
§8 Rapporter 
 Inger tar upp ang. kampanjen 28 april, åtar sig att göra något av den dagen 
 Rapporterar också att alkometrarna är kalibrerade och klara. 
 
§9 MC-folket 
 Inget att rapportera för dagen 
 
§10 Aktionlista 
 Kupolen inget datum ännu 
 Kampanjen den 28 april 
 Touringbutiken den 26 maj 
 MC-gudstjänst i Söderbärke den 19 augusti kl. 18.00 
 Siljan runt 2 juni 
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§11 Övriga frågor 
Kläder, som Pikètröja-huvtröja-väst, ska inköpas, men väntar med det tills de är 
framtagna. Storlekar kan mailas till Inger 

 
 
§12 Nästa möte 
 Nästa möte den 12 maj kl. 15.00 hemma hos Göran 
 
§13 Mötet avslutas 

Göran avslutar mötet och tackar för dagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….. 
Ordförande Göran Gustafson 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Sekreterare Inger Svahn 
Brödtext 


