
 
  

 

 

 

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

Protokoll Ordförandemöte 2018-03-24, Arken i Fors 

 

§1 Mötets öppnande 

 Ordförande Susanne öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

             

§2 Styrelsen presenterar sig 

 Kort presentation av styrelsen samt klubbarnas ordförande. 

  

§3 Klubbarna presenterar sig 

 Västerdalarnas MCK  C-G Hansson samt Yvonne Rud 

 Avesta MCK   Roger Ågren 

 Hedemora Touringteam Tomas Larsson 

 Twin Club   Conny Dahlström 

 

§4 Kort information från konferensdagarna på Arlanda 

Susanne informerar om konferenshelgen på Arlanda, om de olika kurserna 

som styrelsen deltagit i. 

  

§5 Klubbarnas planering inför 2018 

VMCK,  

har i år 50-årsjubileum. Startar säsongen med avrostning i samarbete med 

SMC:s instruktörer, det sker den 6/5 på flygplatsen i Dala-Järna. Man 

planerar en långtouring till Litauen. Medlemmar ut klubben kommer att 

delta som transportörer av domare i Vansbro Triathlon. Klubben planerar 

en resa till Uppsala för att titta på flyguppvisning. Klubben deltar i 

riksträffen i Romme samt har onsdagsturer med fika varje vecka under 

sommaren. 

Twin Club Falun,  

har öppet hus i sin klubbstuga mellan kl. 10–15, under Ingarvsdagen den 

28/4. Den 20/5 körs Kopparrallyt. Start klockan 10.00. 

Den 22/5 börjar man med tisdagsturerna, samling vid klubbstugan för 

avfärd kl 18.00.  

Klubben anordnar för 47:e året i rad Kopparträffen den 20–22/7. Inte klart 

i dagsläget var träffen kommer att förläggas. 

Hedemora Touringteam, 

Anordnar kolbulleafton och bowling. Den 12/5 körs Marknadskortege i 

Hedemora. Den 29–31/6 gör man en resa till Forsviksdagarna. 

22/8 åker klubben på Norgeresa och den 15/9 gör man ett studiebesök på 

Oppigårds bryggeri. Klubben besöker även Jäderbruksdagarna i Arboga  

1–2 /9. 

Onsdags- och söndagsturer startar eventuellt i mitten av april. 

Avesta MCK, 

Kör spontana turer onsdag och söndag. Klubben åker till Åland 24/5. 
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Redwings Mora, 

Har sin årliga träff i juni. Man planerar i år att istället för Siljan Runt köra 

en tur Runt Siljan. Klubbstugan är öppen för fika varje tisdag. Spontana 

åkturer under sommaren. 

MCK Touring Borlänge, 

1/5 Första-majutflykt, den 19/5 körs det årliga Häxrallyt. 26/27 maj 

anordnas en hemlig tur. Masträffen sker den 3–5/8.  

Klubben firar 50 år och har jubileumsfest den 29/9, samt en julfest. 

Leksand-Gagnef MCK, 

Den 25/4 kl. 18.00 startar onsdagsturerna från OKQ8 i Djurås. 

Hoberg Valley Rally/avrostning tillsammans med SMC Dalarna den 5/5. 

Startar klockan 10.00 vid klubbstugan. 

Kvällsträff den 4/7. 

 

§6 Rabattställen 

 Klubbarna uppmanas att tipsa om rabattställen. 

  

§7 SMC Kalendern 

 Några av klubbarna har lagt in sina aktiviteter i kalendern. 

  

§8  Har ni något intressant att berätta, ex en resa, träff eller annat roligt, 

skriv gärna ner och skicka in till styrelsen. Det kan vara roligt att ha 

med i MAS-bladet. 

  

§9 Övrigt 

 Inga övriga frågor. 

 

§10 Mötet avslutas 

 Ordföranden tacka för deltagandet och avslutar mötet. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 


