
 
  
 
 
 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Susanne Linnér Mattsesvägen 8 774 97 FORS 
Tel: 070-734 41 46 
E-post: mattses@telia.com 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-02-18, SMC´s kansli 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande Susanne L öppnar mötet och hälsar välkomna 
             
§2 Godkännande av dagordningen  

Styrelsen godkänner dagordningen. 
  
  
§3 Närvarande 

Mia, Susanne, Anders, Inez, Marie, Kimmo. Deltar under del av mötet gör 
C-G Hansson (valberedningen) samt Johan Lindström som föreslås av 
valberedningen. Presenteras gör även Yvonne Rud, som även hon kommer 
att föreslås av valberedningen. 

 
§4 Genomgång av föregående protokoll 

ü 2017-11-06 
  
§5 Kassarapport/Ekonomi 

ü Stabil kassa. Byte av bank diskuteras, beslut om detta kommer att 
tas efter årsmötet. 

ü Höjning av kursavgifterna för knix och kurser i Älvdalen kommer 
att ske för årets kurser. 

  
§7 Hemsidan/Mas-bladet 

ü Hemsida uppdaterad. 
ü Utifrån tidigare diskussioner om Masbladets existens som 

pappersbilaga till MC-folket, diskuteras om Masbladet 
fortsättningsvis skall läggas ut på hemsida och FB som 
bläddringsbar PDF. Styrelsen har ej i dagsläget varken personella 
eller ekonomiska resurser för att behålla Masbladet i tryckt 
pappersform. Styrelsen har vid flera tillfällen i olika forum efterlyst 
medlemmarnas åsikter om Masbladets utförande, men det har inte 
inkommit synpunkter i den omfattning som önskat.  
Beslutas att Masbladet i fortsättningen läggs ut på hemsida samt 
SMC Dalarnas FB. 

  
§8 Instruktörsverksamheten 

Marie informerar om Knixkurserna på Amsberg, bokat är följande 
datum: 11/6, 9/7, 26/8 samt Riksträffen i september. 
Den 28/5 har instruktörerna bokat Amsberg för egen körning, dit 
styrelsen bjuds in att åka, för att aspiranterna skall få möjlighet att 
träna. 
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Avrostning i samband med Gagnef-Leksands MCK´s årliga 
vårrunda sker 5/5 och klubbavrostning med VMCK i Dala-Järna 
den 6/5. 
Tyvärr har vi ej fått klartecken gällande de tre kurshelgerna i 
Älvdalen ännu. Följande datum är planerade: 
Tjejkurs 11–13/5, grundkurs 30/6–1/7 samt 5/8. 
Marie uppdaterar FB och meddelar så snart klartecken ges. 
 
Marie skall köpa in material att användas vid kurserna samt fler 
västar. 
 

  
§9  Distrikts nytt till MC-folket 
 Manusstopp 29/3 för utgivning v. 17. 
  
§10 Actionlista/aktiviteter 

ü Riktlinjer för styrelsearbetet, enligt Anders förslag antas med vissa 
justeringar. 

ü Styrelsen beslutar att den tidigare inplanerade styrelsehelgen utgår 
för att ersättas av en aktivitetsdag där vi gör något roligt 
tillsammans. Datum och aktivitet ej fastställt. 

ü Ordförandemötet föreslås äga rum samma dag som årsmötet, 
Susanne kallar. 

ü Gudstjänst Malingsbo 2018; ansvarig för detta har meddelat att 
datumet är ändrat, vilket innebär att vi ej kan delta som tidigare år. 
Susanne skall kolla om gudstjänstens kollekt som tidigare skall 
tillfalla SMC´s skadefond. Om så är fallet kan vi ta med det i våra 
evenemang och lägga ut på hemsida/FB. 

ü Klubbsidan på hemsidan är uppdaterad. 
ü Fråga från Elisabeth Edström, Sundsvall: vi tipsar om Runt Siljan 

den 2/6. Mia meddelar henne, 
ü Bilprovningen i Avesta har kontaktat Susanne och önskar 

representant från oss på drop-in besiktning. Datum ej fastställt. 
ü SMC Dalarnas årsmöte äger rum 24/3 15.00 i Fors. Styrelsen går 

igenom verksamhetsberättelse, verksamhetsinriktningen samt 
ekonomin för verksamhetsåret. 

ü SMC Riks årsmöte 21/4, Susanne deltar. 
ü På Motorcykelns dag 6/6 är slutmålet Orsa björnpark. Där bokas 

guider för rundvandring i parken. SMC Dalarna står för inträde i 
parken mot uppvisande av giltigt medlemskort. Samling vid 
toppstugan i Grönklitt 12.30. 
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§11 Rapport från aktiviteter 
ü Konferenshelgen 17–19/11 på Arlanda avlöpte med nöjda 

deltagare. Mia, Kimmo, Marie, Susanne, Ingrid och Johan deltog.  
ü Folkrörelserådet bidrar i år med 30 000 kronor till vår verksamhet. 

 
§12 Övriga frågor: 

Rabattställen: Kimmo meddelar nytt rabattställe för SMC-
medlemmar. Kajkrogen i Ludvika ger 10% på mat. Kimmo 
uppdaterar på hemsida och FB.  

  
§13 Nästa möte 

Årsmöte 24/3 15.00 i Fors. Styrelsen träffas 13.00, ordförandemöte kl. 
14.00. 

 
§14 Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………   ……………………………..... 
Ordförande Susanne Linnér    Sekreterare Mia Runnholm  
 
 
 
 
 
 
          
 
 


