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Protokoll, styrelsemöte för SMC-Dalarna 2018-12-08 Kl. 15:00 på 
Buskåkers Gästgifvargård 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
 
 
§3 Närvarande: 

Marie B, Ingrid D, Susanne L, Yvonne R, Johan L, Johan N och Anders B. 
 

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

Vi beslutar att söka extern hjälp med både Hemsidan och Masbladet. Johan L tar 
kontakt med en sakkunnig person i detta ärende och vi ska också boka tid med Maria 
N på kansliet efter jul och nyår för att få mer kunskap om hemsidans uppbyggnad. 
 
Mas-bladet ska bantas ner till en A4-sida där den viktigaste informationen finns med 
och skickas ut i tidningen MC-folket. Försök med ett digitalt Mas-blad misslyckades 
vilket blev en stor besvikelse. 

 
§7 Instruktörsverksamheten 

Planeringen för grund- och knixkurser i Älvdalen och Amsberg är i full gång. Datum 
är satta men vi väntar på klartecken från både Älvdalen och Amsberg. En viss 
turbulens i Amsberg motorklubb skapar dock en viss oro. 
Instruktörsmöte är planerat i februari. 
All information angående kurser och knix ska gå ut i MC-folket nr. 4 v.17 manus 
stopp 29 mars. 

 
Vår säsongsstart krockar med Hobergs-rally och avrostning i Dala-Järna med Riks 
Årsmöte i Tällberg första helgen i maj. Vi får se över starttider då vi anser att både 
styrelse och instruktörer bör delta i Riks Årsmöte på hemmaplan. 
 

§8     Distriktsnytt till MC-folket  
Anders B erbjuder sig att skriva i spalten Nytt från Distrikten i MC-folket efter Inez 
avhopp. Nästa manusstopp 10 december. 
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§9  Actionlista/aktiviteter 
            Inget besked från Folkrörelserådet har inkommit. 
              Vi ska försöka finna fler kanaler att söka bidrag i, till vår verksamhet. 
 

Styrelsedagar: Vi återkommer med förslag till nästa möte. 
Motorcykelsdag 6 juni diskuterades. 
Red Wings tittar på ny stäckning på sin ”Runt Siljan” tur där vi brukar delta. 
Hur ska vi få bättre kontakt med klubbarna i Dalarna diskuterades. Förslag på 
klubbarnas dag med någon aktivitet. Det finns 9 anslutna klubbar. 
 
Årsmöte 2019 hålls den 10 mars kl. 15.00 i Moraparken för alla medlemmar. 
Dagen startar med lunch kl. 12.00 för styrelsen 
Styrelsemöte kl. 13.00 
Ordförandemöte kl. 14.00 
Årsmöte kl. 15.00 med fika 
Kallelse i MC-folket på hemsidan och facebook. 
 

 
  

§10 Rapport från aktiviteter 
Susanne och Anders rapporterade från ordförande mötet, Marie från MCT mötet och 
Yvonne från styrelseteknik kursen som de deltog i under Konferenshelgen i Arlanda 
stad. 
Webbshopen öppnar igen och alla styrelsemedlemmar kommer att få en pike tröja från 
Riks. Alla distrikt får också 2 beachflaggor. 

  
   

§11 Övriga frågor 
  Ordförande informerar att all information om GDPR finns på hemsidan. 
  
§12 Nästa möte 
 Nästa möte inför årsmöte delas upp på två kvällar 28 och 29 januari kl. 17.30-21.00 
 Planeringsmöte Sommarprogram 4 februari kl.17.00 Susanne, Johan N och Marie  
  
  
§13 Mötet avslutas 
 Ordförande avslutar mötet. 

  
 
 
 
 
 
 
…………………………….                       ……………………………….. 
 Ordförande Susanne Linnér                      Sekreterare för dagen Yvonne Rud 
 
 
 
 


