
SMC Jämtland protokoll 131028  
Plats:  Lungre motorstadions klubbhus 

Tid:    18:00 – 20:30 

  

     

 

§ Ärende Beskrivning 

 

1. Mötets öppnande  Pär öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Närvarolistan Pär Nilsson, Andreas Norrby, Kent Mårdbrink, Anna 

Palmqvist, Siw Kristiansen, Pelle Sandström, Monika 

Olofsson och övriga närvarande Ove Olofsson och Hans 

Söderberg. 

 

3. Godkännande av 

dagordning 
Dagordningen godkändes  

4. Föregående 

protokoll 
Årsmötesprotokollet. 

5. Ekonomisk rapport Stabil kassa, enligt budget. 

 

6. Inkommen post Ingen post har inkommit. Siw ska stå som mottagare av 

SMC Jämtlands post. 

 

7. MC Folket MC Folket är SMC:s tidning där vi kan få artiklar införda. 

För närvarande har vi inget att skicka in dit. 

8. Länsinformation Inget för närvarande. 

9. Aktiviteter a) 6st från styrelsen ska på s.k storkurs16-17 

november. Kursen hålls på Quality hotell Arlanda 

stad. 

b) Diskuterade en ”Prova på dag för ungdomar”, 

förslagsvis lördag 24 maj 2014. 

c) Eventuell grundkurs i maj 2014. 

d) Avrostning 

e) Knix 

f) Flaggkörning 6 juni 2014 som då har 30-års 

jubileum.  Ett arrangemang eventuellt tillsammans 

med Nordiska rådet. Pär har diskuterat detta med 

Per Söderberg, som undersöker om möjlighet till 

samarbete finns. 

g) Start to ride – ett arrangemang som körskolorna har 

huvudansvaret för. SMC bör vara med och synas 

då. 

h) FIM-rallyt i Tammerfors Finland är 1-3 juli 2014. 

Helgen före går merit-rallyt. 

Var och en i styrelsen funderar på om det finns andra 

aktiviteter som kan vara lämpliga framöver. 



10.  Inköp Inget för närvarande. 

11. MCT MCT=  motorcykel i trafiken. Detta handlar bla om teori 

som instruktör Jocke tar hand om. Det finns även 3 andra 

instruktörer. Andreas håller på att utbildas.  

Ledarskapsutbildning, en aktiverande utbildning som körs i 

Härnösand1 december 2013. Vi kommer att ha 2st 

representanter från SMC Jämtland. 

12. Konstituering av 

styrelsen 
a) MCT - Andreas Norrby 

b) Informatör/redactör - Pär Nilsson 

c) Vägspanare – Pelle Sandström 

13. Teckningsrätt Beslutade att ordförande och kassör var för sig har 

teckningsrätt. 

14. Övriga frågor Inga övriga frågor. 

15. Nästa möte 4 december 2013 på Lungre motorstadions klubbhus. 

Monika kallar styrelsen via mail. 

16. Mötets avslutande Mötet avslutas med fika. 

 

 


