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Protokoll fört vid SMC-Dalarnas styrelsemöte den 16 mars 2008. 
Borlänge Hotell och Restaurant. 

 

 

§1 Mötets öppnande 
 Ordföranden hälsade välkomna, och öppnade mötet. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen lästes igenom och godkändes 
 
§3 Närvarande 

Göran, Susanne, Stefan, Ingegerd, Ole, Lars-Göran samt Jan-Åke. 
 
§4 Justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
 
§5 Kassarapport 

Kassören redogjorde för aktuella saldon, och det ekonomiska läget bedömdes 
vara gott.  

 
§6 Hemsidan/Mas-bladet 

Faktura för annons skall sändas till Tommys Motor på 1000 sek. 
Annonsintäkterna för Mas-Bladet 1/2008 beräknas till ca 22000 sek. 
Extrakostnad för tryck av adresser 1000 sek. 2370 registrerade SMC 
medlemmar i Dalarna i början av mars. 
Tidningen, 32 sidor, kommer att tryckas i färg.  
SMC rix har orsakat problem då man gjort ändringar av våra e-mail adresser 
utan att informera oss om detta. 
 

§7 Rapporter 
 Genomgång av kurs helgen i Sollentuna samt Hoj-X. 

 
§8 Instruktörsverksamhet 
 Det blir kurser, avrostningar, den 3,10,17-18 maj. 
 Tjejkursen blir den 30-31 maj i Grängesberg tillsammans med instruktörer 

från SMC Stockholm. 
 Instruktörs utbildning blir sista helgen i april. 
 Go-karts körning på Amsberg starta den 12 maj. Körning blir det var 14 dag 

under sommaren. 
 Avrostning i Dala-Järna den 3 maj, för HCDS den 10 maj. 
 Allmänna avrostningen blir på DTF´s övningsbana i Falun samt i Mora.  
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 Vi saknar utrustning som brandsläckare och sanerings material samt ett stort 
första förbands kitt som skall vara med vid våra utbildningar.  

  
§9  Kurser och seminarium 
 Inget övrigt att rapportera 

 
§ 10 Årsmöte SMC Rix 2008-11-08,  

Årsmöte SMC Dalarna 2008-09-20. 
Ordf. kommer att åka till Orsa/ Grönklitt tillsammans med SMC rix för titta 
på platsen och diskutera organisationen. Man beräknar att ca 250 personer 
kommer att delta. 
Huvudansvaret kommer att ligga på Red-Wings i Mora. 
SMC Dalarnas årsmöte planeras till den 20 sep och prel. i Mora Parken. 
 

§11 Mc-folket, distriktsnytt  
Touring butiken kommer att ha nattöppet lördagen den 24 maj. 
Siljan runt fredagen den 6 juni, L-G ansvarar för att allt fungerar i Leksand. 
Jula kommer även i år att ha ett MC jippo. L-G kollar med jula om tider. 
DTF firar 50 år den 31 maj. SMC och Twin-club medverkar. 
MC gudstjänsten i Söderberke hålls den 24 augusti kl 16.00. 
Även i år kommer i motormässa i Falun 25-26 oktober. Beslutades att vi 
deltar om vi får lika villkor som förra året. 
  

§12 Actionlistan 
Se ovan 
 

§13 Övriga frågor 
Ingegerd söker bidrag till en kurs i Photoshop. Ingegerd kommer med ett 
förslag till styrelsen. 
Göran informerade om planerna som DTF har bygga en övnings plats i 
Borlänge i anslutning till bana C på Romme. SMC har ett stort intresse i att 
vara med. 
 

§14  Nästa möte 
Nästa möte blir i Dala-Husby den 10 maj kl 13.00. 
 

§15 Mötet avslutades. 
 
 
 
  

Ole Björnlund, sekreterare Göran Gustafson. ordförande 
 


