
Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna den 3-4 oktober-09 
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Sveriges MotorCyklister 
Adress: Din adres Göran Gustafson Dikesvägen 37 77697 Dala-Husby 

Tel: Ditt telefonnummer070-5873351 

E-post: din e-postadress, web: www.svmc.se goran.gustafson@teleia.com 

 

§1 Mötets öppnande 
Ordf. Göran G öppnar mötet med att hälsa oss 

välkommen 

§2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen 

§3 Närvarande 
 Göran G, Peter J, Susanne L, Ingela G, Ole B 

 Stefan D samt Inger S 

§4 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 
Inget att anmärka på föregående Styrelse-

protokoll 

 

§5 Kassarapport 
Kassarapporten ser bra ut. Vi har en god 

ekonomi 

§6 Hemsidan/MAS-Bladet 
Fler bilder ska läggas ut på hemsidan. 

Uppdateringar ska göras mer regelbundet 

 Önskvärt med flera referat på hemsidan 

MAS-Bladet, just utkommet, ser mycket 

proffsigt och bra ut. Innehållet bra. 
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§7 Rapport från aktiviteter 
RIX årsmötet på Öland. Där ny ordförande 

valdes, Tomas Bergström, från Gävle 

Lars Glennfors tidigare ordförande blev kvar 

som styrelseledamot. 

Gudstjänsten i Söderbärke besöktes av  

5 hojåkare, Ingela G representerade SMC-

Dalarna. Försöka få ett datum tidigare nästa 

år så vi kan informera och göra mer reklam. 

§8 Instruktörsverksamheten 
Avrostningarna i Mora och Falun bevistades av 

sammanlagt 48 deltagare, klubbavrostningen i 

Dala-Järna av 25 deltagare, tjejkursen som var 

en helgkurs bevistades av 25 tjejen. 

Aktiviteterna på Go-kartbanan i Amsberg har 

gått mycket bra,160 deltagare. 

Ledarskapsutbildningen fortsätter i höst i 

Uppsala. De som inte gått tidigare får nu 

tillfälle att gå den. Göran och Lars-Göran 

reder ut vilka som inte varit med. 
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§9 Årsmötet för SMC-Dalarna  
 Äger rum den 7 nov-09 kl. 15.00 på Galaxen 

Styrelsen gick igenom Årsmöteshandlingar, 

bokslut, verksamhetsplan, 

verksamhetsberättelse, budget, styrelsen samt 

valberedningsfrågor. 

§10 Storkurshelg i Borlänge 14-15 nov-09 
Alla anmälda förutom Ingegerd, Göran kontaktar 

henne om detta. 

§11 Distriktsnytt till MC-folket 
Har varit lite tunt med nytt, varför en del 

gånger hoppats över. 

§12 Klubbar 
Alla klubbar skall sicka in en 

matrikelblankett till SMC riks. En kopia sänds 

till distrikten. Ingela mailar en uppdaterad 

fil med klubbarna i Dalarna till Göran. 

Styrelsen ska försöka träffa klubbarna lite 

mer under våren som kommer. Dels för att visa 

vilka vi är, dels för att få en bättre kontakt 

med klubbarna 
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§13 Aktionslista 
SMC RIX/SMC Dalarna har satt ihop ett remiss 

svar ang. översyn av hastighetsbegränsningarna 

i vårt land. Remissvaret har sänts till 

Vägverket. 

§14 Folkrörelserådet 
Söker bidrag även i år, lämnar in förra årets 

handlingar. Blir vi kallade till dialog kommer 

Stefan och Göran att gå dit. 

§15 DTF 
DTF har fått bidrag av Vägverket till ett 

projekt där information till föräldrar och 

ungdomar om risken med trimmade moped. Vi har 

förfrågan att hjälpa till. Då vår roll är 

oklar och att LG slutat avböjer vi att delta. 

Irene Dahlberg är utsedd till kontaktman 

mellan medlemmarna och DTF. 

§16 Övriga frågor 
Stefan och Göran har träffat polisman Per-Ove 

Nordkvist,ny chef förtrafikpolisen och 

ansvarig för utbildningen av MC-Poliser. 
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Under mars kommer vi att anordna en träff med 

klubbarna på Galaxen, där P-O kommer att 

berätta utbildning av MC-poliser. Under maj 

kommer vi, att tillsammans med polisen, 

närvara vid bilprovningen i Falun och berätta 

om vår verksamhet. P-O kan också tänka sej att 

närvara vid vår instruktörsavrostning. 

   

§17 Nästa möte 
 Nästa möte på Galaxen den 7 nov kl 12.00 

 Efter det Årsmötet kl. 15.00 

§18 Mötet avsluts 
Göran avslutar mötet och alla tackar för en 

mycket fin helg 

 

 

 

 

………………………………………………………               …………………………………………… 

Ordf Göran Gustafson  sekr. Inger Svahn 

 
 
 
 


