SMC Jämtland protokoll 170425
Plats: Harley House of Östersund
Tid: 18:00 – 20:15
§
1.

Ärende

2.

Närvarolistan

Pelle Sandström, Monika Olofsson, Kent Mårdbrink, Tomas
Engberg, Ola Sjödin och Ove Olofsson.

3.

Dagordningen godkändes.

5.

Godkännande av
dagordning
Föregående
protokoll
Ekonomisk rapport

6.

Inkommen post

Ingen post har inkommit.

7.

MC Folket

Nästa manusstopp 2 maj, nr 5 2017 som utkommer v 21 2017.
Ove och Monika skriver och påminner bl.a om flaggkörning 6
juni, knix 10 juni, gruskurs 15 juli och att Jamtland Bike Week
börjar 22 juli. Hänvisar även till Facebook och hemsidan.

8.

Länsinformation

JHMC-möte 27 april där Pelle kommer att närvara.

9.

Aktiviteter

4.

Mötets öppnande

Beskrivning
Ordförande Pelle öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Föregående protokoll gicks igenom.
Följer budget.




10.

Inköp












11.

MCT




Vårkväll på stan 27 april där vi ska vara representerade
av Pär, Monika, Ove, Ola och Tomas.
Pär ska även vara på risketta på Anderssons trafikskola
27 april.
Avrostning på Opus 13 maj.
Springmeet 20 maj.
Tjejavrostning i maj.
MC-Dag på Motorhuset.
Flaggkörning 6 juni.
Knix på Bergringen i Svenstavik 10 juni.
Ny medlemstouring.
Gruskurs 15 juli.
Storsjön runt 22 juli.
Inget för närvarande.
Diskuterade om att kontakta SISU för att få veta vad
som gäller angående bidrag för våra kurser. T.ex. HLR.
Ove informerade om att uthyrarna på Bergringen kan
ordna grillbuffé den 10 juni för 140 kr/person. Beslutade
att vi ska anlita dem för det och erbjuda deltagarna. Ove
kontaktar Bergringen.

§
12.

Ärende
Övriga frågor/info

Beskrivning

13.

Nästa möte

22 maj hos Harley House of Östersund kl 18:00.

14.

Mötets avslutande

Mötet avslutas.




Pelle informerade från Riksårsmötet i Kosta.
Vi har fått i uppdrag att besöka minst hälften av våra 8
kommuners trafikansvariga och informera och diskutera
nollvisionen. Till hjälp har vi en skrift från SMC,
”Säkrare vägar och gator för motorcyklister – en
självklar del av nollvisionen”. Beslutade att Kent tar
ansvar för det med hjälp av Ulf P. Rapport till Pelle som
sedan ska skickas till Maria N på riks.

_______________________________
Ordförande Pelle Sandström

______________________________
Sekreterare Monika Olofsson

Åtgärdslista från den 170425
(*Status: 0 = ej påbörjat, 1 = påbörjat, 2 = 25% klart, 3 = 50% klart, 4 = 75% klart, 5 =
slutfört) 6 = ingen åtgärd
Datum

Ärende

Ansvarig

Status*

161023-003

Skriva avtal med Harley House of Östersund om
varmförrådet.
Muntligt avtal har ingåtts med 8 000 kr per år. Då
ingår hyra av varmförråd och lokal för våra möten.
Kontrollera med kansliet/Petra om bibliotek, opus
och Svensk bilprovning ingår i branschkod för
tidningen MC-folket.
Petra har vb frågan till Magnus på MC-folket.
Skicka information till Magnus med adresser till
Bibliotek, Opus och Bilprovningen.
Kontrollera om de rabattställen som finns på SMC
Jämtland stämmer och är aktiva.
Siw har gått igenom vilka rabattställen som gäller
och mailat Monika. Ove kollar att hemsidan är
uppdaterad med rätt uppgifter.
Ordna byte från Nordea till Swedbank.

Pelle/Pär

3

Monika

4

Siw/Ove

2

Pär

3

Ove

3

Pär

0

Ove

0

Ove

0

170425-002

Kontakta Bergringen i Svenstavik och JMK angående
knix-körningar.
Bergringen är klart men ej JMK.
Maila Monika uppgifter om vilka som ingår i de
olika grupperna, styrelsen, valberedning och
revisorer.
Ta fram ett underlag till styrelsen för ansökan om
pengar hos utvecklingsfonden till instruktörer/
aspiranter när det gäller resa och boende på andra
banor.
Maila ut till alla funktionärer angående egen
avrostning.
Kontakta SISU.

Ove

0

170425-003

Kontakta Bergringen angående grillbuffé 10 juni.

Ove

0

170425-004

Skicka in uppgifter till riks angående nya aspiranter.

Ove

0

170425-005

Beställa 30 ex av broschyren ”Säkrare vägar” på
Tabergsportalen.
Fylla i uppgifter på nya stadgarna med vårt distrikt
och organisationsnummer. Den ska sedan skickas till
Skattemyndigheten och kansliet på riks.

Monika

0

Pär

0

161121-005

161121-005

161121-008
170109-008
170109-010

170219-002

170425-001

170425-006

170425-007

Ta kontakt för att sedan besöka trafikansvarig på
minst hälften av våra 8 kommuner för att informera
och diskutera säkrare vägar för motorcyklister.
Rapport sedan till Pelle innan den lämnas till Maria
N på riks.

Kent

0

Klara punkter från den 170425
(*Status: 0 = ej påbörjat, 1 = påbörjat, 2 = 25% klart, 3 = 50% klart, 4 = 75% klart, 5 =
slutfört) 6 = ingen åtgärd
Datum

Ärende

Ansvarig

Status*

170109-006

Kontakta Bilklubben angående närvaro av
oss på Springmeet den 20 maj.
Det är nu klart att vi ska vara med.
Ordna standar och diplom till årets SMCare.

Pär

5

Pelle

5

170327-001

