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Protokoll, styrelsemöte för SMC-Dalarna 2018-09-17 Kl. 17:00 på Kansliet 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 
§2 Förslag till godkännande av dagordningen 

Vilken godkändes. 
 
§3 Närvarande: 

Marie B, Ingrid D, Inez K, Susanne L, Yvonne R och Anders B. 
Deltar gör även Mona Stolpe från SMC kansli, ekonomi.  

 
§4 Genomgång av föregående protokoll 
 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§5 Kassarapport/ekonomi 
 En kassarapport redovisas vilken visar en stabil kassa. 
 

Beslut togs om att ersätta styrelsedeltagare fullt ut på instruktionskursen som i år 
låg i samband med riksträffen.  

 
§6 Hemsidan/MAS-bladet/Facebook 

Vi konstaterar att vi behöver ytterligare kompetens för ett fortsatt arbete med 
både hemsidan och Masbladet. Ordf. kollar av med Johan N, som tidigare sagt 
sig kunna ta på sig ett ansvar för hemsidan, om han varit i kontakt med kansliet. 

 
§7 Instruktörsverksamheten 

Marie B rapporterar att en ny instruktör har värvats och håller på att utbildas, 
Marie Johansson från Borlänge. För examination som instruktör krävs dock en 
del av en pedagogisk kurs som i dagsläget är osäkert när det planeras ske. 
Ansvarig Marie B undersöker saken vidare.  
Knix på Amsberg 26/8, 13 deltagare 
Knix i samband med riksträffen 1/9, 24 deltagare. 
Marie B noterar att planering av aktiviteten den 1/9 avlöpte bra. 
På grundkursen den 30/6 – 1/7 deltog 10st och på grundkursen den 5/8 deltog 
13st. 
 
Summa summarum så har dock kursverksamheten engagerat färre än tidigare 
verksamhetsår. 
 
Marie B föreslår att nästa säsongs grundkurser omfattas av samma koncept som 
tjejkurserna, dvs. två dagar. Avgiften föreslås bli den samma vilket beslutas om.   
 
Det beslutas att aktiviteten med ”proffsmekanikern” Mats Sjöberg på tjejkursen 
efterfrågas även till nästa säsong. 
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Det beslutas även om att föreningen står för milersättning och mat till Mats. 
 
Det beslutas att vid den avslutande träffen för instruktören för säsongen står 
föreningen för mat.  

 
§8               Distriktsnytt till MC-folket 

Spalt kommer nu i nr 7 av tidningen och manusstopp till nr 8, sista för året med                                             
utgivning V43, har manusstopp 24/9.       
      

§9           Actionlista/aktiviteter 
Ansökan till Folkrörelserådet är inlämnat och ansökan har angetts till 100 000kr. 
Styrelsen beslutade att planeringshelgen får skjutas på framtiden.  
Var och en ledamot som skall med till konferenshelgen på Arlanda Stad den 17-
18/9 anmäler sig själva via SMC hemsidan och meddelar sedan ordförande.  

  
§10 Rapport från aktiviteter 

SMC deltog med korvgrillning vid Siljan runt-aktiviteten 2/6, som för året hade 
en ny ruttkörning, det var varmt och givande.  
Motorcykelns dag 6/6 till Orsa Grönklitt genomfördes med 53st deltagare.  
Öppet Hus på Redwings i Mora, 43st kom och 9st nya medlemmar 
välkomnades. 
Yvonne R rapporterade ifrån aktiviteterna vid riksträffen och var nöjd med 
deltagandet vid introduktionskursen. 
Anders B rapporterade om turen till Gesunda som distrikten stod för i samband 
med riksträffen, bra uppslutning. 
   

§11 Övriga frågor 
Ordf. informerade om att Buffar har beställts.  

  
§12 Nästa möte 
 Lördagen den 8/12 kl.15:00 på Buskåkers Gästgiveri.  
  
§13 Mötet avslutas 
 Ordförande avslutar mötet. 

  
 
 
 
 
 
 
…………………………….                       ……………………………….. 
 Ordförande Susanne Linnér                   Sekreterare för dagen Inez Knudsen 
 
 
 
 


