
Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna den 29 mars -09  kl. 13.00. 
Vid Borlänge Hotell och Värdshus 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordför Göran G öppnar mötet 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
 Styrelsen godkände dagordningen 
 
§3 Närvarande: Göran G, Susanne L, Peter J, Lars-Göran S, Ingegerd L, 

Ingela G, Stefan D, och Inger S. 
 
§4 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 
 Föregående styrelseprotokoll lästes och godkändes 
 
§5 Kassarapport 
 Susanne redogjorde för kassan, som är god. 
 
§6 Hemsidan/Mas-bladet 
 Touringbutiken fortsätter som tidigare att skicka Mas-bladet via 

deras konto. De fortsätter också att annonsera i Mas-bladet. 
 Vi ska försöka få in något reportage i Mas-bladet som kan vara 

intressant för läsarna. Försöka få ut Mas-bladet till v 17. 
 
 Hemsidan: Lägga ut alla rabattställen där.  
 
§7 Rapport från aktiviteter 
 Polisens information, ett lyckat arrangemang. 
 Styrelsen godkänner: kostnaderna för utläggen i samband med 

polisinformationen 
 Det finns en artikel angående Sverigemodellen på polisens hemsida 

som är läsvärt. 
 DTF har haft årsmöte, DTF i Dalarna går bra.  

En övningsbana för utbildning av tunga fordon planeras på bana C. 
DTF vill även kunna bygga en övningsbana för MC. SMC är 
intresserad att lägga en hel del BKK kurser där. Markfrågan är i 
nuläget inte löst. En diskussion med markägarna kommer att inledas. 
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§8 Instruktörsverksamheten 
 Årets verksamhet. 
 Instruktörsutbildning i pedagogik den 5 april i DTFs lokaler i Falun. 
 Instruktörsavrostning den 26 april 
 Avrostning i Dala-Järna den 10 maj kl. 10.00 
 Avrostning i Falun DTF den 16 maj 
 Avrostning i Mora den 17 maj, samling vid Red Vings klubbstuga 

Tjejavrostningen i Mora den 22-24 maj. Mora flygplats samt gokart 
banan i Mora kommer att användas för tjejkursen. 
En speciell broschyr över utbildningarna på gokart banor i landet 
kommer att ges ut. Körningen på Amsberg startar söndagen den 10 
maj, kl 13-16. Planerar att köra hela sommaren. 
 

§9 Distriktsnytt till MC-folket 
Inget att rapportera. Svårt få in all aktuell information, då sista 
manusstopp är så långt före utkommen tidning 

 
§10 Actionlista 
 Avrostningarna som ovan, fika kommer att säljas på alla ställen. 

Siljan runt den 6 juni, ska försöka få tag i stor grill,ev tillverka en. 
Platsen blir på samma ställe som förra året, bredvid gropen 
MC-gudtjänsten i Söderbärke den 9 augusti Försöka få dit en 
engagerad person för SMC. 

 
§11 Folkrörelserådet 
 SMC-Dalarna har tilldelats pengar från Folkrörelserådet 
 
§12 Årsmötet 2009 Riks och Dalarna 
 Riks årsmöte hålls den 5 september i Ekerum på Öland 

Dalarnas årsmöte beslöt vi hålla den 7 november på Galaxen i 
Borlänge kl. 15.00 

 
§13 Övriga frågor 
 Första hjälpen kuddar till försäljning bland annat på avrostningarna. 

Inger kontaktar Tryckeriet i Mora och lyssnar på pris och ev. 
beställer ett antal 

 
§14 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte hålls den 9 maj hos Stefan D i samband med 
Hedemora marknad 
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§15 Mötet avslutas 
 Mötet avslutas och Göran tackar för dagen 
 
 
 
 
 
…………………………………………. 
Ordför. Göran Gustafson 
 
 
 
…………………………………………. 
Sekret. Inger Svahn 
  
         
  
 


