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Protokoll fört vid SMC Dalarnas styrelsemöte 
Söndagen den 21 september-08 i Dala-Järna 
 
 
 

§1 Mötet öppnas 
 Ordförande Göran G öppnar mötet 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen lästes igenom och godkändes 
 
§3 Närvarande 

Johan E, Ingegerd L, Susanne L. Ole  B, Göran 
G, 
Inger S   

 

§4 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 
 Föregående styrelseprotokoll godkändes 
 

§5 Kassarapport 
Susanne redogjorde för ekonomin, som idag är 
god. Förslag gjordes om att spalta upp de 
olika posterna lite mer, så det bättre syns 
var olika utgifter och inkomster ligger. 

 
§6 Hemsidan/Mas-bladet 

Mas-bladet har fått en ansiktslyft, mycket bra 
denna gång. Hemsidan jobbar Stefan D med, 
blivit bättre 

 
§7 Rapport från aktiviteter 

MC-gudstjänsten fick ungefär samma besökande 
som tidigare år. Ca 1200 samlades in till 
skadefonden. 

 
§8 Instruktörsverksamheten 

Göran läser upp verksamhetsberättelsen från 
instruktörerna. 
Avrostningarna blev inställda p.g.a. dåligt 
väder. Inför kommande år kanske det behövs en 
reserv dag. 
Amsbergs-träningen har fallit bra ut. 
En genomgång av instruktörsverksamheten och 
kursutbud skall göras inför nästa år. Behov av 
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riktad utbildning efterfrågas, exempelvis 
bankörning. 
Vi behöver samarbeta med andra distrikt, 
förslagsvis Gästrikland och Västmanland. 

 
 
 
 
§9 Stadgar 

Genomgång av de nya stadgarna. Viktigt att 
alla klubbar har samma stadgar att följa. 
Räkenskapsåret för SDC Dalarna ska vara mellan 
första september-sista augusti. 
Godkännande av stadgarna görs vid årsmötet. 

 
§10 Årsmötet 

Årsmötet för distriktet gås igenom vad gäller 
antal deltagare. Vilka som ska övernatta 
o.s.v. Vi samlas kl. 12.00 för ett eget 
styrelsemöte. Sedan går Årsmötet av stapeln 
kl. 17.00. Ingen ordförande för mötet är ännu 
tillfrågad. 

 
§11 Årsmötet SMC Riks 
 Årsmötet för SMC Riks hålls i Grönklitt Orsa. 

Lite info och praktiska detaljer ang. Riks 
Årsmöte. SMC Dalarna ställer upp som 
funktionärer. Till årsmötet tar Riks fram en 
tröja för funktionärer. Ev hjälper SMC Dalarna 
till med del av kostnaderna. 
Vi betalar resa och lite mer för en spelman 
från Dalapolisen, som uppträder tillsammans 
med Stefan D. Red Wings sköter transporter 
m.m. 

 
§12 Distriktsnytt till MC-folket 

Inget speciellt, fortsätta locka till fler 
instruktörer. 

 
§13 Stormöteshelg 
 Stormöteshelg i Borlänge den 22-23 november.  

Göran anmäler oss, men vi själva måste läsa 
programmet och se vad vi vill gå på för 
seminarium. 
Två instruktörer skall göra teoridelen. 
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§14 Actionlistan 
 25-26 oktober Motormässa i Falun. 
 Alla som kan ställa upp meddelar Göran. 
 
§15 Folkrörelserådet 
 Vi beslutar att söka bidrag även detta år. 
 Göran gör ansökan. 
 
§16 Policy frågor 

Reseersättning enl. riks policy 18.50:-  
Instruktörs verksamheten 
Jubileums bidrag 
Attest rutiner, Kost och logi. 

  Frågorna diskuteras mer ingående vid nästa 
styrelsemöte. 
 
§17 Övriga frågor 

Kläder funktionärströjor. Väntar med det till 
efter årsmötet. 

 
§18 Nästa möte 

Nästa möte den 18 oktober kl 12.00 i Mora 
Parken  

 
§19  Mötet avslutas 

Göran avslutar mötet och tackar för 
deltagandet  

 
 
 
 
 
…………….……………             …………………………………… 
Ordf. Göran Gustafsson             sekr. Inger Svahn  
   

 
 

 

 
 

 
 

 


