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§1 Mötets öppnande 
 Mötet öppnas av ordförande Göran Gustafsson 
 
§2 Dagordningen 
 Dagordningen godkännes 
 
§3 Närvarande 

Närvarande var. Göran G, Jerry A, Stefan D, Susanne L  
Jan-Åke P, Inger S 

 
§4 Justering av föregående protokoll 
 Föregående protokoll lästes och godkändes 
 
§5 Kassarapport 

Susanne redovisar det ekonomiska läget. Redovisar bokslutet 
som har ett underskott på 30.850:-. Går igenom 
bokslutsunderlaget  
Vad gäller budgeten, kommer ett förslag om att 
instruktörsverksamheten får ett eget konto. 

 
§6 Hemsidan 

Vi måste bli mer aktiva vad gäller att ha hemsidan i ordning. 
 
 MAS-bladet 

Vi diskuterade lite om MAS-bladets framtid, samtliga tycker att 
det ska vara kvar som en länk till medlemmarna 
 
MC-folket 
Inget att diskutera i dagsläge. 

 
§7 Rapporter 

Jan–Åke informerade om instruktörsverksamheten för året. 
I stort har utbildningarna varit bra, tjejavrostningarna lite färre 
deltagare är året förut. 
8utbildnings tillfällen har det varit på Montzabanan i Älvdalen 
Vid 8 tillfällen har man kört på gocartbanan. 
Instruktörerna har fått en gedigen utbildning i våras. 
Våra instruktörer har även varit ute och hjälpt andra distrikt 
Avrostningarna i Mora Dala-Järna och Borlänge har 
sammanlagt haft deltagare ungefär som året innan. 
Distriktet har mist instruktörer, men fått en aspirant. Där 
fortsätter vi söka intresserade för nästa år 
Ett stort instruktionsmöte ska hållas den 12 oktober-07 
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§7 Rapporter 

MC-Guds tjänsten lockade c:a 10 mc-deltagare, fick in c:a  
1200:- som gick till trafikofferfonden. 

  
Vägverkets projekt ang. 1000mila vägen, Förslag på en väg 
inspektör i varje distrikt. Det finns en länk på RIX hemsida där 
man kan rapportera in fel och brister utmed våra vägar 

 
 
§8 Actionlistan 
 Motorexpo i Falun 

Fått ett bås på Lugnet, lördag-söndag. Mellan 10-18 
Instruktörer kommer och berättar om utbildningarna, vi andra 
försöker berätta om SMC och försöker värva medlemmar. 
 
Ansökan till Folkrörelsen ska in 1 nov. Tog samma förfrågan 
och motivering som tidigare år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
§9 Årsmötet 
 Verksamhetsberättelsen läses av Göran 

Vi gick igenom en tänkt styrelsesammansättning, en del 
styrelsemedlemmar avgår, andra intar andra platser. Någon ny 
ska in, något Göran ska påminna valberedningen om. 
 
Beslut togs att distriktet står för middagen på årsmötet. 

 
 
§10 Övriga frågor 
 

Rix årsmötet i Sundsvall hålls den 10 november. 
Ordförande mötet är den 9 november. 

 Nya stadgar är på förslag. 
 Kostnaden för styrelse ledamöter som åker 

till Sundsvall debiteras länstian 
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DTF i Falun har fått ny ordförande, som önskar djupare 
samarbete med SMC.  
 
Radio Gagnef har hört av sig och erbjudit sina tjänster. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§11 Nästa möte 

Nästa möte i samband med årsmötet den 27 nov-07 kl. 15.00 
 På Borlänge Hotell och Restaurang 
 
§12 Mötet avslutas 
 Göran avslutar mötet 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….. 
Ordförande Göran Gustafsson 
 
 
 
 
……………………………………………………… 
Sekreterare Inger Svahn 
 
 
 
 


