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Protokoll fört vid SMC-Dalarnas styrelsemöte den 10 maj-08 på Göran och 
Kickis soliga uteplats  kl. 13.00 

 
 
 

§1§1§1§1    Mötets öppnandeMötets öppnandeMötets öppnandeMötets öppnande 
 Ordföranden hälsade de församlade välkomna, och öppnade mötet. 
 
§2§2§2§2    Godkännande av dagordningenGodkännande av dagordningenGodkännande av dagordningenGodkännande av dagordningen    
 Dagordningen godkändes 
 
§3§3§3§3    NärvNärvNärvNärvarandearandearandearande    

Närvarande var: Göran Gustafsson,ordf, Susanne Linnér, kasör, Jerry 
Ahlgrren, Stefan Dangardt och Elisabeth Höög.  

 
§4§4§4§4    Justering av föregående protokoll.Justering av föregående protokoll.Justering av föregående protokoll.Justering av föregående protokoll.    

Protokollsutkast har inkommit från Ole Björnlund, mötessekreterare vid 
förra mötet. Ordföranden ska i samråd med Björnlund göra vissa 
redigeringar av protokollet innan det kan justeras.   

 
§5§5§5§5    KassarapportKassarapportKassarapportKassarapport    

Kassören redogjorde för aktuella saldon, och det ekonomiska  läget 
bedömdes vara gott. De aktuella tjejkurserna i samarbete med SMC 
Stockholm förväntas gå ihop ekonomiskt, och inte generera några 
större kostnader. 

 
§6§6§6§6    Hemsidan/MasHemsidan/MasHemsidan/MasHemsidan/Mas----bladetbladetbladetbladet    

Styrelsen uttryckte sin uppskattning till Ingegerd, som åstqdkommit ett 
mycket professionellt och läsvärt Masblad. Styrelsen anser också att 
hemsidan fortsätter att utvecklas i önskvärd riktning.  

 
§7 RapporterRapporterRapporterRapporter 

Från Dalarnas trafiksäkerhetsförbunds årsmöte. Göran rapporterade 
från årsmötet, som var positivt till en satsning tillsammans med andra 
intressenter på en trafikövningsplats vid den s. k. ”Bana C” mellan 
Dala airport och Gustafs. 
 
Från folkröreslerådet rapporteras om ett folkrörelseforum den 4 
oktober. SMC har möjlighet till medverkan, men temat osäkert f.n. Fritt 
fram dock att närvara och lyssna. Ev. kan seminariet på Hoj-X av den 
rullstolsburne entusiasten vara gångbart. 
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§8§8§8§8    InstruktörsverksamhetInstruktörsverksamhetInstruktörsverksamhetInstruktörsverksamhet    
Avrostning i Falun och Mora den 17 och 18 maj. Hjälp behövs med 
kringaktiviteter som fika och kursbetalning.  
 
Tjejkursen har planerats som ett instruktörssamarbete, framförallt 
genom Jan-Åke och Laila från SMC Dalarna, och SMC Stockholm. 
Planeringen har skett självständigt från instruktörsgruppens sida vilket 
inneburit att styrelsen för SMC Dalarna hamnat utanför aktiviteten.  
 
§9 §9 §9 §9     Kurser och seminarium.Kurser och seminarium.Kurser och seminarium.Kurser och seminarium.    
Inget fanns att rapportera. 
    
§ 10§ 10§ 10§ 10    Årsmöte SMC Rix 2008Årsmöte SMC Rix 2008Årsmöte SMC Rix 2008Årsmöte SMC Rix 2008----11111111----08, 08, 08, 08,     
    Årsmöte SMC Dalarna 2008Årsmöte SMC Dalarna 2008Årsmöte SMC Dalarna 2008Årsmöte SMC Dalarna 2008----09090909----20.20.20.20.    
Ordföranden rapporterade från de möten som skett beträffande Rix-
årsmötet. Stig Björck, ”Bjucken”, håller i trådarna för SMC Rix räkning. 
 
SMC Dalarnas årsmöte har tidigare beslutats till den 20/9. Nu inställer 
sig frågan om vi hinner med att kalla till mötet m.m. Styrelsen 
beslutade om nytt datum för årsmöte i SMC Dalarna 2008. Det blir den 
18 oktober. Plats meddelas senare. Göran hör efter med Moraparken, 
och Stefan kollar med Moskogen i Leksand. 
    
§11§11§11§11    McMcMcMc----folket, distriktsfolket, distriktsfolket, distriktsfolket, distriktsnytt. nytt. nytt. nytt.     
Touringbutikens nattöppet. Har inte gett så mycket tidigare. Vi ligger 
lågt i år. 
JULA-dagen den 24 maj. 
Siljan runt 6 juni 
Dalarnas trafiksäkerhetsförbunds 50 årsjubileum 30 maj 
Gudstjänst i Söderbärke 
Motormässa på Lugnet, samma upplägg som i fjol  
 
§12§12§12§12    ActionlistanActionlistanActionlistanActionlistan    
Se §11. 
    
    
§13§13§13§13    Övriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågor 
Ordförande tog upp  behov av att avgöra vissa policyfrågor 
 
 
 
§14 §14 §14 §14     Nästa möteNästa möteNästa möteNästa möte    
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Ordföranden föreslår att mötet i augusti förläggs till Orsa Grönklitt. Vi 
kan då få tillfälle att provnyttja anläggningen inför SMC-rix årsmöte. 
Ordföranden meddelar via mail var, och när nästa möte blir. 

 
 
 
 Vid pennan denna gång.  Ordförande 
 
 
  
 
 
 Stefan Dangardt  Göran Gustafson 
 
 
 

 
 
 


