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Protokoll, styrelsemöte för SMC-Dalarna 2018-05-24, 17.00 på Kansliet 
Närvarande: Marie B, Ingrid D, Inez K, Johan L, Mia R, Susanne L, Yvonne R 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
 
§3 Närvarande: 

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

 
§4 Genomgång av föregående protokoll 
 Föregående protokoll godkänns. 
 
§5 Kassarapport/ekonomi 
 Stabil kassa.  
  
 
§6 Hemsidan/MAS-bladet/Facebook 

Hemsidan är just nu dåligt uppdaterad pga. byte av webmaster. I dagsläget fokuserar vi 
på att var aktiva på Facebook. 

  
 
§7 Instruktörsverksamheten 

Knix Amsberg: egen avrostning för instruktörer och styrelsen, måndag den 28/5. 
Instruktörer kl 15.00 och styrelsen 17.00. Gällande försäljning av 
hamburgare/korv på knixkurserna; beslut tas att deltagarna får ta med eget fika. 
Grundkursen Älvdalen 30/6–1/7 8 anmälda i dagsläget. 
Marie kollar funktionen samt kostnaden för minneskort till kamera, för att vi 
skall kunna filma på kurserna. Marie har mandat att köpa minneskort. 
 

§8               Distriktsnytt till MC-folket 
  Ingen text till kommande nummer, däremot till midsommarnumret! 
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§9  Actionlista/aktiviteter 
Runt Siljan 2/6: grillplats i Östanvik, Furudal. Ingrid, Susanne och Bengt sköter 
grillen. Johan L är back-up. 
Motorcykelns dag 6/6: gå ut på Facebook om att samling sker nedanför 
Mellstarondellen 10.30 för samåkning till Orsa. 
Öppet hus Redwings i Mora. Klubben bjuder på korv och fika. Den som vill 
delar på detta. 
Riksträffen 32/8–2/9: Marie kollar med Klys om hur det är tänkt med lunch på 
Knixen, återkommer om detta. 
Deltagande på Hamrebanan 9/6: har fått förfrågan om att delta på Hamrebanan 
och köra ”knix”. Marie kollar med instruktörer och kollar om någon kan delta. 
Styrelsedagar: Förslag att ha två styrelsedagar för att jobba ihop oss och se över 
funktionerna. Förslag på helger: v 39 och v 43.  

 
  

§10 Rapport från aktiviteter 
 Tjejkurs: lyckad kurs med nöjda deltagare. 

Bilprovningen i Avesta: jämnt flöde med besökare. Johan och Susanne fick många bra 
tips av besiktningsmännen. En bra dag! 
Motormässan Smedjebacken: ca 2300 betalande besökare. Två bra dagar. 

  
§11 Övriga frågor 

Back-up vid förhinder (vid planerad närvaro på olika aktiviteter) Beslutas att vi har en 
back-up där det behövs. 
Se över vad vi kan behöva beställa för material att ha med på mässa samt kolla på 
västar att ha vis olika arrangemang. Susanne beställer tröjor till nya 
styrelsemedlemmarna. 

  
§12 Nästa möte 
 Tisdag den 14/8 klockan 17.00, kansliet. 
  
§13 Mötet avslutas 
 Ordförande avslutar mötet. 

  
 
 
 
 
 
 
…………………………….                       ……………………………….. 
 Ordförande Susanne Linnér                   Sekreterare Mia Runnholm 
 
 
 
Start to ride jr, info av Malin. Köra det i samband med Riksträffen, i Amsberg. 
Malin har pratat med Borlänge MK. Malin skall återkomma om datum till Marie. 
 
 
 


