
Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna den 23 nov-08 

Vid Borlänge Hotell och Värdshus kl. 16.00 
 
 
 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Din adress c/o Göran Gustafson, Dikesvägen 37, 77997 Dala-Husby 

Tel: Ditt telefonnummer 070-5873351 

E-post: din e-postadress, gorna.gustafson@telia.com  web: www.svmc.se/dalarna 

 

§1 Mötets öppnande 
 Ordförande Göran Gustafson öppnar mötet 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes  
 
§3 Närvarande 
 Närvarande var Göran G, Susanne L, Lars-Göran 
S 

Peter J, Ingegerd L, Ingela G, Stefan D och 
Inger S 

 
§4 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 

Föregående styrelseprotokoll godkändes  
 
§5 Kassarapport 

Susanne redovisade kassarapporten. 
Likviditeten är för närvarande god. 

 
§6 Hemsidan/Mas-bladet 

Efter stormöteshelgen har hemsidan fått lite 
ändringar, mer finns att göra.   

 Ingegerd och Stefan jobbar med den biten. 
MAS-bladet, ska vi försöka få ut V 16, som är 
i April-09. Manusstopp är den 13/3 

 
§7 Rapport från aktiviteter 

Årsmötet Dalarna: Allmän reaktion, för lite 
deltagare. 
Årsmötet SMC Riks: Ett bra årsmöte. 
Motormässan: Inte like mycket folk som 
föregående år. Vi ska förbättra montern till 
nästa år, ex.genom att visa bilder. 
Stormöteshelgen: Mycket läraktig information, 
Bra helg. 

 
§8 Instruktörsverksamheten 

Göran G och Lars-Göran S har kontaktat 
Gävleborg distrikt angående att samarbeta med 
utbildningarna. De var positiva, Göran och 
Lars-Göran har fortsatt kontakt med dem. 
Instruktörsverksamheten skall redovisas och 
förankras i styrelsen. 

 
§9 Distriktsnytt till MC-folket 
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Fortsätt att vädja om att vi behöver fler 
instruktörer/aspiranter. Gamla som nya är 
välkomna. 
Inger ber att övriga styrelseledamöter som 
vill ha något med i MC-folkets spalt, 
kontakta henne. 

 
§10 Folkrörelserådet 

Göran G och Lars-Göran S, går till 
folkrörelserådet och samtalar med dem den 1 
december-08 utifrån vår ansökan om bidrag. 

 
§11 Policyfrågor 
 Vi diskuterar policyfrågor 
 Reseersättning, instruktörsverksamheten,  

Jubileums bidrag,  
Attest rutiner. 
Vad som bör gälla vid kost och logi.  

 
§12 Till kalendern 
 Mc Gudstjänsten 2009. Vi behöver ett datum 
till kalendern. 
 
§13 Övriga frågor 

Beslut togs att vi fortsättningsvis håller 
våra styrelsemöten i huvudsak i Borlänge. 
Borlänge Hotell och Värdshus har bra lokaler 
till ett bra pris. 
Kommunikation: MYCKET viktigt att vi tar för 
vana att svara på mail vi får från någon 
styrelsemedlem. Att ALLTID ge ett svar på 
kallelsen om du kommer eller inte.  

 
§14 Nästa möte 

Nästa möte den 1 februari-09 kl. 14.00 vid 
Borlänge Hotell och Värdshus 

 
§15 Mötet avslutas 

Göran tackar för dagen och avslutar mötet 
 
 
 
…………………………              ……………….                         
Ordf. Göran Gustafson            sekr.  

Inger Svahn   



Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna den 23 nov-08 

Vid Borlänge Hotell och Värdshus kl. 16.00 
 
 
 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Din adress c/o Göran Gustafson, Dikesvägen 37, 77997 Dala-Husby 

Tel: Ditt telefonnummer 070-5873351 

E-post: din e-postadress, gorna.gustafson@telia.com  web: www.svmc.se/dalarna 

 

 


