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Protokoll fört vid SMC-Dalarnas styrelsemöte den 9 augusti 2008 
 
 
 

§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    NärvarandeNärvarandeNärvarandeNärvarande    

Närvarande var: Göran Gustafsson,ordf, Susanne Linnér, kasör, Jerry 
Ahlgrren, Stefan Dangardt, Ingegärd Lundgren. Ole Björnlund, Johan 
Eriksson och Lars-Göran Selander 

 
§4§4§4§4    Justering av föregående protokollJustering av föregående protokollJustering av föregående protokollJustering av föregående protokoll    

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
 
§5§5§5§5    KassarapportKassarapportKassarapportKassarapport    

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

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

Det är problem med vissa e-postadresser länkade till SMC-Rix´s server. 
Stefan får förnyat uppdrag att försöka lösa problemet. 
 
Avesta MC och The Twin Club beviljas 3000 kr vardera i bidrag till sina 
genomförda jubileumsaktiviteter eftersom de skickat in referat från 
aktiviteterna som underlag till artikel i Masbladet. Detta enligt en 
tidigare policy som styrelsen uppfattat. 

 
§7 RapporterRapporterRapporterRapporter 

Från Dalarnas trafiksäkerhetsförbunds jubileum. Ingegärd 
representerade SMC-Dalarna vid ett relativt glest besökt jubileum, 
troligen p.g.a för vackert väder. 
Från Siljan runt rapporterade Lars-Göran att korvgrillningen 
genomfördes mycket rationellt, och att den sannolikt genererat viss 
vinst. 
Från JULA-dagen vid Kupolen rapporterades att det varit en flop. Vi var 
hänvisade till en plats utomhus i kraftig blåst, och den främsta 
aktiviteten blev att jaga kringblåsande broschyrer.   
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Ole rapporterade från den i samverkan med SMC-Stockholm 
genomförda tjejkursen i Grängesberg. Deltagarna var nöjda. 
   
P.g.a snöfall blev två av vårens avrostningskurser inställda. 
 
§8§8§8§8    InstruktörsverksamhetInstruktörsverksamhetInstruktörsverksamhetInstruktörsverksamhet    
Ole informerade om SMC-Rix satsning på att rekrytera fler instruktörer i 
samarbete med HDCS-Harley Davidsson Club Sweden. 
 
§9 §9 §9 §9     StadgarStadgarStadgarStadgar    
Ordföranden redogjorde för det förslag till nya stadgar som föreligger. 
Grundläggande är att det nu blir nationellt enhetliga stadgar för 
distriktsstyrelser, med en tydligare beskrivning av styrelsens 
sammansättning och mandat. I övrigt är det främst smärre 
redaktionella förändringar. 
 
Styrelsen beslutade att förslaget till nya stadgar läggs för beslut på 
årsmötet. 
    
§ 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.    
Förberedelserna inför RIX-årsmötet sker i stor utsträckning genom Stig 
Björk, ”Bjucken”. Styrelsen beslutar att avvakta information från honom 
om vad som förväntas av SMC-Dalarna vid Rix-årsmötet. 
 
Inför SMC-Dalarnas årsmöte den 18 oktober har ett antal offerter tagits 
in, och styrelsen beslutar att förlägga årsmötet till Moraparken i Mora. 
 
§11§11§11§11    McMcMcMc----folket, distriktsnytt folket, distriktsnytt folket, distriktsnytt folket, distriktsnytt     
Då redaktören inte var närvarande hoppades punkten över. 
 
§12§12§12§12    ActionlistanActionlistanActionlistanActionlistan    
På gång är: 
MC-gudstjänst i Söderbärke kyrka den 24 augusti kl. 16.00. 
Motormässan på Lugnet i Falun äger rum den 25-26 oktober. Styrelsen 
beslutar att medverka i egen monter som förra året. 
    
    
§13§13§13§13    Övriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågor 
Behovet av att diskutera policyfrågor togs upp igen, och styrelsen 
beslutade att ta upp frågan vid nästa möte som blir ett heldagsmöte 
den 20 september. 
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Ingegärd väcker frågan om bidrag för en kvällskurs i Photoshop som 
hon deltagit i. Styrelsen beslutar att betala kurskostnaden på 3000 kr 
+ moms. 
 
 
§14 §14 §14 §14     Nästa möteNästa möteNästa möteNästa möte    

 
Nästa möte avhålls den 20 september. Det blir ett heldagsmöte, och 
ordföranden meddelar plats i kallelsen. 
 

 
 Vid pennan denna gång.  Ordförande 
 
 
  
 
 
 Stefan Dangardt  Göran Gustafson 
 
 
 

 
 
 


