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Protokoll Styrelsemöte 2018-04-18 
 
§1 Mötets öppnande  
             
§2 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkänns 
  
§3 Närvarande 

Närvarande: Anders B, Johan L, Inez K, Yvonne R, Ingrid D, Johan, Marie 
B, Susanne L, Mia R 

 
§4 Genomgång av föregående protokoll 
 Styrelsemöte 2018-03-24; går igenom protokollet, vilket godkänns. 
 Årsmötesprotokollet; går igenom protokollet, vilket godkänns. 

Ordförandemötet 2018-03-24; några ordföranden kom på mötet och 
rapporterade sina respektive aktiviteter 

  
§5 Kassarapport/Ekonomi 

Stabil kassa. Beslut om att förnya serviceavtal för bokföringsprogrammet 
Visma. 

  
§6 Hemsidan/Mas-bladet 

Hemsidan: Johan N blir ny webmaster, vi skall försöka få till ett möte med 
Petra så att hon kan visa grunderna.  
Rabattställen: Mia och Inez med hjälp av styrelsen. Mia informerar om 
fortsatt rabatt på Främby udde. 

  
§7 Instruktörsverksamheten 
 Kurser 2018: 

Tjejkursen Älvdalen 11–13/5, 22 anmälda. Övriga grundkurser (30/6–1/7 
samt 5/8) har inte ännu fått så många anmälningar, på knixarna droppar 
anmälningarna in. 
Styrelsen skall se över avbokningsregler; vad gäller när man avbokar 
kurs? Beslut som tas framledes kommer att gälla från säsongen 2019. 
Marie har skickat mail till media om tjejkursen, förhoppningsvis så kan vi 
få ett litet reportage från kurshelgen. 
Marie informerar om kursen ”Råd- och riktlinjer”, en tvådagarskurs för 
instruktörer, aspiranter och resurser. 

  
§8  Distriktsnytt till MC-folket 
 Informatör Inez och Mia tillsammans 
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§9 Actionlista/aktiviteter 

FB: Vi lägger ut löpande info om våra aktiviteter. Mia har övergripande 
ansvar, hela styrelsen har möjlighet att lägga ut info. 

 Bilprovningen i Avesta 19/5: Bengt och Johan. L 
 Motorcykelns dag 6/6: Orsa Rovdjurspark 
 Runt Siljan 2/6: Anders B kollar bra grillställe, arbetet fortskrider. 

Motormässa i Smedjebacken 19–20/5: Inez och Mia på lördag, Yvonne 
och Johan. L/Susanne på söndag. 
Inez och Mia mailar ut till körskolor om att sondera terrängen gällande 
öppet hus mm.  
Riksträffen Romme: Anders B leder en asfaltstouring på lördagen. 
Red Wings har öppet hus i klubbstugan, bjuder på förtäring. 10–14 
 

 
§10 Rapport från aktiviteter 
  
  
  
§11 Övriga frågor 

Klubbkontakt: Tips som kom från Hedemora TouringTeam om att vara 
med vid marknadskortegen i Hedemora för att visa upp oss. Styrelsen tar 
till sig detta. 
Susanne föreslår att vi köper in västar som vi kan ha på oss vid olika 
evenemang. Anders B kollar upp detta. 

 NTF: SMC Dalarna kan ej närvara vid årsmötet. 
  
§12 Nästa möte 
 2018-05-24 klockan 17.00 på kansliet. 
 
§13 Mötet avslutas 
 Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
____________________   ______________________ 
Susanne Linnér    Mia Runnholm 
Ordförande     Sekreterare 
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