
 Protokoll 
  
 2007-05-12  

 
 
 

 Sveriges MotorCyklister 
Adress: c/o Göran Gustafson, Dikesvägen 37, 779 97 Dala-Husby 

Tel: 070-587 33 51 

E-post: goran.gustafson@telia.com, web: www.svmc.se/dalarna  

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna 
lördagen den 12 maj kl. 13.00  Hemma hos Göran Gustafson 
 

§1 Mötets öppnande  Mötet öppnas av ordförande Gustafson  §2 Dagordningens godkännande 
 Dagordningen godkänns  §3 Närvarande  Styrelsen: Göran G, Lars-Göran S, Jerry A, Susanne L, Johan E, Stefan G, Inger S 
 §4 Tidigare protokoll  Tidigare protokoll godkändes  
§5 Kassa rapport  I kassan för dagen finns 4493:-  På banken   103.775:-  På plusgirot  150.366:-  

diskussioner kom upp ang. en del mindre utgifter, som klarades upp, också hyran för Montzabanan kom upp, då vi bara kommer att utnyttja en av de två planerade dagarna. Försök ska göras för att få betala för en dag.  
§6 Hemsidan: Tog upp angående hemsidan, som den är idag, något vi måste komma tillrätta med, då den inte är bra som den är. Styrelsen ger Ingegerd uppdraget att hålla sidan aktuell. Göran kontaktar Ingegerd om detta. 

 MC-folket Styrelsen tipsar om innehåll till nästa MC-Folk  
§7 Kurser  Kurs i Gruskörning går av stapeln den 17-19 augusti  §8 Rapporter 
 Göran rapporterar från Dalarna Trafiksäkerhetsförbunds årsmöte  Man diskuterade om Vägmärken, om Hastigheter och MC-olyckor.  
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§9 Actionlista  Juula dagarna den 26-27 maj 
 Jerry, Stefan och Ingegerd ställer upp   Siljan runt den 2 juni   Där SMC kan värva medlemmar, vi slipper korvgrillning o.dyl. 
 Det står ett baceboll lag för   Marc Levengood ska prata om våld.  En motormässa kommer att hållas i Falun i höst, där kan vi hyra in oss  Vi får mer information om detta senare, så vi återkommer till det. 
 Vi tackar återbud till Touring butiken, då vi inte har tillräckligt med folk   Den 26 maj.  §10 Årsmötet 
 Vi diskuterar tid och plats för årsmötet, men har bara satt preliminärt den 29-30 september. Plats: förslag kom att ha det någonstans runt Leksand Kommite för detta är Monica B, Johan E, och ev. Ingegerd L  
§11 Övriga frågor  Vi ska beställa Pikè- tröjor snarast. Storlekar lämnas till Inger.  §12 Nästa möte 
 Nästa möte blir i Lima den 5 augusti kl. 12.00  §13 Mötet avslutas  
   …………………………………………………… 
Ordförande  Göran Gustafson    
……………………………………………………….. Sekreterare  Inger Svahn  
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