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Protokoll fört vid SMC Dalarnas styrelsemöte 
den 1 februari på Borlänge Hotell 
 
 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande Göran Gustafson öppnar mötet. 
Han hälsar oss alla välkommen, samt vår nye revisor Sven-Erik 
Svan, som kom för en presentation av sig själv. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 
§3 Närvarande 
Göran G, Sven-Erik S, Lars-Göran S, Susanne L; Ingegerd L, Stefan 
D, Jerry A, Peter J samt Inger S 
 
§4 Genomgång av föregående 

styrelseprotokoll 
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och godkändes 
 
§5 Kassarapport 
Vi får information om att distriktet har en god ekonomi 
 
§6 Hemsida/MAS-bladet 
Vi står fast med att utgivning av MAS-bladet ska ske v 16 och 
manusstopp den 13 mars-09 
Kontakt ska tas med olika företag, ang. annonsering i MAS-bladet 
 
§7 Rapporter från aktiviteter 
Göran har hjälp till på Mässan I Stockholm. Både medlemskap och 
resor såldes. 
 
§8 Instruktörsverksamheten 
Det ser bättre ut på instruktörssidan i år än tidigare. Vi har 
idag 10 st utbildade instruktörer, samt 6 aspiranter. 
 
§8 Planerade utbildningar 
26-april instruktörs avrostningen 
10-maj klubb avrostning i Dala-Järna 
11-maj startar åkningen på gokart banan i Amsberg. 
 
  
Banan skall vara öppen för träning alla måndagar, jämn vecka, 
från kl. 18.00. I år skall vi försöka köra även under juli. 
”Avrostning” sker den 16-maj I Falun kl.10.00 vid DTF´s 
övningsbana, samt den 17-maj i Mora Kl. 10.00 vid Red Wings 
klubbstuga 

 
Beslutades att även i år ta 50:- för deltagande ekipage, i det 
ingår kaffe och bröd. 
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22/5-24/5 körs tjejkursen i Grängesberg. 
Vi räknar med att kunna ta emot 40 deltagare från Dalarna. 
Kostnad för kursen kommer Göran och Lars-Göran ta fram. 
Anmälan till kursen kommer att ske via SMC`s bokningssystem.  
 
§9  Distriktsnytt till MC-folket 
Vi behöver inte efterlysa flera instruktörer i MC Folket. 
 
§10 Actionlista 
Polisinformation den 11 mars kl. 19.00 lokal osäker. Anmälan 
behövs för att vi skall kunna boka lokal. Ny inbjudan sänds till 
klubbarna. 
MC Gudstjänsten i Söderbärke har inget datum ännu. 
DTF har årsmöte möte den 17 mars kl 9.30 intresse att närvara 
anmäls till Göran senast den 9 mars. 
Siljan runt går av stapeln den 6 juni. 
 
§11 Folkrörelserådet 
Svar angående vår ansökan om pengar hos Folkrörelsen, fås någon 
gång i februari. 
 
§12 Övriga frågor 
På ordförandemötet i Orsa togs diskussionen upp, angående 
distriktens roll, en kommite utsågs som ska utreda för och 
nackdelar med en ev. ändring. 
En representant för norr, mitt och syd samt Göran och Jesper 
ingår i kommittén. 
Nästa ordförande möte blir på Scandic i Upplands Väsby den 7 
mars. 
SMC storkurs helg kommer till hösten. 
Inger fick i uppdrag att undersöka med Mora om nya profilkläder. 
 
§13 Nästa möte 
Nästa möte den 29 mars kl 13.00 
 
§14 Mötet avslutas 
Göran tackar för dagen och avslutar mötet 
 
 
 
 
 
…………………………………………………        …………………………………………………… 
 
Ordf. Göran Gustafson      Sekreterare Inger Svahn 
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