
 
  

 

 

 

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

Protokoll styrelsemöte 2018-03-24, kl. 13.00 Arken i Fors 
Närvarande 

 

§1 Mötets öppnande 

 Susanne öppnar mötet. 

             

§2 Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen godkänns. 

  

§3 Närvarande 

Anders B, Ingrid Dangardt, Marie Börjesson, Kimmo Vuori, Mia 

Runnholm, Susanne Linnér, C-G Hansson, Yvonne Rud, Jukka Kareketo, 

Johan Lindström, Henrik Öhrn 

§4 Genomgång av föregående protokoll 

✓ Protokoll från styrelsemöte 2018-02-18 godkänns. 

  

§5 Kassarapport/Ekonomi 

✓ Tillskott från Folkbildningsrådet har kommit in. 

  

§6 Hemsidan/Mas-bladet 

✓ Inget att tillägga. 

  

§7 Instruktörsverksamheten 

✓ Marie informerar om kursverksamheten, framför allt om kurserna i 

Älvdalen. Marie skall ha möte med ansvarig person på kommunen 

om hur rutinerna kan förenklas när det gäller ansökan om att köra 

på Monztabanan. I dagsläget 23 anmälda till Tjejkursen. Några 

anmälningar har även kommit in till knixkurserna. En anmälning 

till grundkursen i Älvdalen till dags dato. Bjuda in 

tidning/annonsblad till Tjejkursen för att göre ev. reportage. Marie 

kontaktar media. 

Susanne föreslår att styrelsen sammanställer en skrivelse som kan 

skickas ut till ex NTF och andra organisationer där man kan söka 

ekonomiskt stöd för att täcka upp kostnader för kursverksamheten 

samt för att utveckla densamma. 

 

  

§8  Distrikts nytt till MC-folket 

Inez har läget under kontroll och skriver text till spalten i MC-

folket. 

 

 

 

  



 
  

 

 

 

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

§9 Actionlista/aktiviteter 

✓ Ordförandemötet 2018-03-24. 

✓ Malingsbo 2018: Susanne har meddelat att vi inte kan delta i år. 

✓ Motormässa i Smedjebacken, deltagande bestäms på nästa 

styrelsemöte 

✓ Bilprovningen i Avesta: 19/5, deltagande bestäms på nästa 

styrelsemöte. 

✓ NTFs årsmöte: 20/4, ingen kan representera SMC Dalarna på 

mötet. 

✓ SMC Riks årsmöte 21/4: Susanne och Ingrid åker på mötet. SMC 

Dalarna står för kostnaden. 

 

§10 Rapport från aktiviteter: 

 Inget att rapportera 

 

§11 Övriga frågor: 

Handlingarna för dagens årsmöte gås igenom.  

Går igenom valberedningens förslag till ny styrelse. Redogörelse för nya 

styrelsen anges i protokollet för konstituerande möte. 

Beslutas att sälja alkometrarna. 

 

§12 Nästa möte 

 2018-04-16 på SMC:s kansli. 

  

 

§13 Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 


