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Sveriges MotorCyklister 
Adress: Din adress Göran Gustafson Dikesvägen 37 77697 Dala-Husby 

Tel: Ditt telefonnummer 070-5873351 

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

 

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

 
§2 Godkännande av dagordningen 
 Samtliga i styrelsen godkände dagordningen 
 
§3 Närvarande 

Lars H, Peter J, Ingegerd L, Stefan D, Susanne 
L, Inger S, Göran G, Inga-Britt O, Ole B  

 
§4 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 

Styrelsen gick igenom föregående 
styrelseprotokoll och lade det till 
handlingarna 

 
§5 Kassarapport 

Susanne L redogör för kassarapporten och för 
dagen är ekonomin god 

 
§6 Hemsida/MAS-bladet  

Hemsidan är uppdaterad och presentationen av 
styrelsemedlemmar på gång  
MAS-bladet ska ut vecka 15,  
manusstopp den 26/3  
Försöka få in berättelser och annonser, alla 
försöker hjälpas åt. 

 
§7 Rapport från aktiviteter 
 För dagen finns inget att rapportera 
 
§8 Instruktörsverksamheten 
 Planeringen i stort klar och ser ut så här 
 20-21/3 Instruktörs seminarium i Borlänge 

24-25/4 avrostning för instruktörer inkl LABC 
(här kan vi ev.få deltagande av MC-polis) 
2/5 Klubb avrostning i Dala-Järna 
8-9/5 avrostning Falun/Borlänge samt Mora 
21-23/5 Grundkurs för tjejer i Mora 
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Forts.§8  
 Styrelsen beslutar att SMC-Dalarna står 

för instruktörskostnaderna, och deltagarna 
betalar sina egna kostnader. 
Göran tar emot bokningar till kursen.  
Skulle någon icke medlem vilja delta så kostar 
det dem extra 350 kr (ett medlemskort). 
 
Eventuellt kommer vi, tillsammans med polisen, 
att delta när Bilprovningen i Falun har öppet 
hus. 
Den 16/5, prel, börjar körning på Amsberg. Var 
annan söndag mellan 13.00-16.00. Mera info. på 
vår hemsida och på forumet. 
Den 30/5 kl 11.00-13.00 är det körning för 
bara tjejer på Amsberg 
Styrelsen beslutar att vara med i kalendern 
KNIX. Kommer att kosta 5kr per ex. 
Peter undersöker möjligheten att skaffa 
internet uppkoppling så att deltagarna på 
Amsberg kan rapporteras ”on line”. 

 
 
 
§9 Distriktsnytt till MC-folket 

Har varit några nummer som vi ej skrivit i då 
det inte funnits något att meddela medlemmarna 

 
§10 Actionlistan/aktiviteter 
 -HOJ-X  

en del styrelsemedlemmar åker med 
-13/3 ordförandemöte i Upplands Väsby 
-DTF årsmöte 13/4 
-Polisen, P-O Nordkvist, kåserar om MC 
utbildning den 10/3  
 -5/6 Siljan runt 
Susanne och Inger ansvarar för detta. 
Tidigare beslut att införskaffa en till två 
”mobila” grillar står kvar. Göran kollar igen. 
-6/6 Motorcykelns dag, samt slutspurt på ”se 
oss” kampanjen 
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-MC-gudstjänst, datum och plats ej klart, 
först förfrågan till Söderbärke, alt Dala-
Järna. 

 
 
§11 Folkrörelserådet 

Göran informerar om ansökning om pengar från 
Folkrörelserådet. Inget slutbesked har kommit, 
men pengarna är godkända. 

 
§12 Valberedning 
 Ingen utnämnd än som valberedare i styrelsen. 

Alla funderar på en person som kan tänka sig 
ta den uppgiften.  

 
§13 Övriga frågor 
 -Alkometrarna har ej kalibrerats.  

Göran skickar sin alkometer till Inger, så att 
båda kan skickas för kalibrering. 
-Lite info inför ”se oss” kampanjen, som ska 
bygga på att vi informerar bilister om vår 
existens. Avvaktar lite mer material från SMC-
Riks. Har uppmanat klubbarna att utse en 
person att delta i gruppen som ska få fram en 
BRA strategi för hur vi bäst kan göra detta. 
-Försöka genomföra bättre kontakt med 
klubbarna 

 
§14 Nästa möte 

Nästa möte den 28 mars-10kl. 16.00 på Borlänge 
Hotell och Värdshus 

 
§15 Mötet avslutas 

Ordf Göran avslutar mötet och tackar oss för 
dagen möte 

   
  
 
 
………………………………………………………………  …………………………………………………… 
Göran G. ordf.   Inger S. sekr. 
 


