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Protokoll från Ordförandemötet den 30 nov-14 på Gylle Wärdshus kl 15.00

Närvarande:

Ronney Eriksson MCK Touring, Bertil Franzon The Twin Club, Göran Grahn Leksand-Gagnefs 
MCK, C-G Hansson VMCK, Thomas Larsson Hedemora TT, Sören Persson Red Wings, Jonas 
Sjöberg Wheelers, Anders Bihlar, Inger Svahn

§1 Ordförande Anders Bihlar hälsar alla välkomna

§2 De som är med i Dalastyret presenterar sig och sina funktioner, samt berättar Anders B 
om de som kommit och gått efter årsmötet.

§3 Klubbordförandena presenterar sig och i vilken klubb de tillhör

§4 Ger lite information om vad styrelsen har för planer inför säsongen 2015, 

2/5 LEKSAND-Gagnefs Rally med instruktörer på plats, 10 maj klubb- avrostning VMCK 
plats meddelas senare, 16-17 maj Tjejavrostningen på Montzabanan i Älvdalen, 30-31 
maj öppen grundkurs på Motzabanan i Älvdalen, Amsbergs körningarna kommer att bli 
på måndagar, startdatum ej fastställt, Motorcykelns dag kör vi den 7 Juni. 

§5 Anders B informerar om Årsmötet för RIX nästkommande år, där Dalarna står för detta 
arrangemang. Årsmötet blir första helgen i september och vi kommer att hålla till på 
Galaxen. Olika arrangemang är under planering. Där önskemål finns att klubbarna 
kanske kan bidra med någonting. 

Påminner om att klubbarnas olika arrangemang ska vara SMC RIX tillhanda senast 15/12.

Hittas Rabattställen så går det bra att maila mig( Inger) och berätta så kontaktar jag 
ställena, det behöver inte bara vara fikaställen, kan vara annat också som ger rabatt.

§6 Ordförandenas egna planeringar:



C-G Hansson för VMCK börjar och de har en långtouring under Kristihimmelsfärs helgen, där 
någon av medlemmarna planerar och genomför resan.

De har klubbavrostningen den 10 maj.

Onsdagsturerna startar någon gång i maj, datum ej fastställt

Thomas Larsson Hedemora TT 

Helgturerna startar den 12 april

Onsdags turerna startar den 15 april

Marknads kortegen den 9 maj

En Norge resa v 34

Jonas Sjöberg för MCK Wheelers

De är värdar för Vollyboll turneringen 

De kommer att köra onsdags turer men inget startdatum fastställt

14 maj Dala Rallyt

Bertil Franzon The Twin Club

Ingarvsdagen den 25 april

Koppar rallyt den 24 maj

Koppar träffen den 17-19 juli

Tisdagsturer börjar 5 maj 

Fortsättning protokoll ordförande möte 30/11 kl 15.00

Ronny Eriksson MCK Touring

23 maj Häxrallyt

MAS-träffen avvaktar datum

Tunhukens Vilsevals Här ska Ronny höra på styrelsemöte om de kan ändra datum till fredag 4 



sept så det passar in med RIX årsmöte

Torsdagskörningar börjar i maj.

Sören Pettersson Red Wings

5-7 juni Siljansträffen

6 juni Siljan runt

Camping vid klubbstugan mellan 7 juni-15 augusti. Öppet alla dagar från 18.00-22.00

Göran Grahn Leksand-Gagnefs MCK

Klubb stugan öppnar 27 april och är öppen måndags kvällar från 18.00

29 april börjar onsdags turerna

2 maj Avrostnings Rallyt

8 juli kvälls träffen vid klubbstugan

§7 Övrigt

C-G Hansson informerar lite om Triatlon i Vansbro den 27 juni. Han önskar Mc åkare för 
transport av domare. Viss ersättning utgår. Kontakta C-G vid intresse 070-9424100

§8 Ordförande Anders Bihlar avslutar mötet

Vid pennan 

Inger Svahn

         




