
  
 

SMC Jämtland protokoll 140311 
Plats:  Lungre motorstadion 

Tid:    18:00 – 20:45 

  

     

 

§ Ärende Beskrivning 

 

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

2. Närvarolistan Pär Nilsson, Kent Mårdbrink, Anna Palmqvist, Pelle 

Sandström, Monika Olofsson, Ove Olofsson. 

Gäst: Annica Åkerström-Olofsson från SMC riks 

valberedning. 

 

3. Godkännande av 

dagordning 
Dagordningen godkändes. 

4. Föregående 

protokoll 
Pär läste igenom föregående protokoll. 

5. Ekonomisk rapport Enligt budget. 

6. Inkommen post Inkommit post från girot. 

 

7. MC Folket Nästa manusstopp är 14 mars för nr 4. 

Pär skriver om bl.a. Yran Bike Week, vad vi gör och ska 

göra i SMC Jämtland och lämnar till MC-Folket. 

  

8. Länsinformation   a)    Den 8:e mars var det ordförandemöte i Borlänge. 

Det diskuterades bl.a. ändring av räkenskapsår. Idag 

är det brutet räkenskapsår från 1 juli tom 30 juni. 

Förslag finns att det ska ändras till kalenderår, 1 

januari tom 31 december. Riksstyrelsen vill därför 

ha in synpunkter från distrikten. Vi samtycker till 

riks förslag. Vi får fortsätta att diskutera om vi i 

distriktet ska ansluta oss till kalenderår. Det blir då 

andra tidpunkter för t.ex. årsmötet. En ändring till 

kalenderår kräver stadgeändring.  

b)   Det finns även en utvecklingskassa där distrikten 

kan ansöka om bidrag för angelägna aktiviteter.  

c)   Medlemsutvecklingen är ca + 1300 st. 

d)  Vid Elmiamässan kommer kansliet att vara 

representerade. 

 



  
 

9. Aktiviteter a) Opus bilprovning i Järpen har den 17 maj Mc-

besiktning mellan klockan 9-14. SMC har då 

grundkurs mellan kl 10-14. Instruktörer blir då 

Anna Siw och Andreas. Det behövs flera som kan 

hjälpa till med bl.a. ta betalt, fika m.m. 

Annonsering kommer att ske i Årebladet samt på 

Facebook. Anna pratar med Andreas på Opus 

angående annonsen. Den ska sedan in på vår 

hemsida. Avrostning för 50 kr inklusive fika. 

b) Prova på dag – Start to ride samt grundkurs. 18 maj 

2014. Pär och Pelle kommer att ta kontakt med 

andra mc-klubbar i länet. Pelle ska kontakta 

Motorhuset och Monika kontaktar Yamaha-center 

och informerar om den här dagen. Instruktörer 

Anna, Siw, Andreas, Katarina och hennes man från 

V-norrland kommer att vara med. Pär kontaktar 

flera instruktörer. Pär kontaktar JMK angående 

annonseringen och datum för möte med dem.  

c) 5-6 juli kurs på Molanda. Ett arrangemang 

tillsammans med Åredalens motorklubb. Jocke 

Larsson på Kall Auto Lodge ordnar paketpris för 

boende, mat och kursavgift. Jocke Wassberg håller 

ihop instruktörerna. 

d) Flaggkörning den 6:e juni 2014. Pär ska på möte 

den 26 mars med Länsstyrelsen om det. 

e) Under Yran bike week ska det den 26 juli köras 

kortege från Östersund till Åre och det är SMC som 

är ansvariga för kortegen. Diskuterade om att SMC 

eventuellt ska sponsra Yran bike week. Pär kollar 

om vi eventuellt kan ansöka om bidrag till det hos 

utvecklingskassan. 

f) Vi pratade även om diverse olika evenemang som 

kommer i vår. Det blir inget STCC i år. 

10.  Inköp       a)  Pär beställer ett antal t-shirts och huvtröjor med 

tryck. 

b)  Anna ordnar en sjukvårdsväska/sjukvårdsryggsäck 

innehållande bl.a. pocket-mask, nackkrage, tejp 

alvedon mm. Maxpris för den är 1000 kr. 

c)   Ev ska vi köpa in funktionärsvästar. Pär tar med 

sig sin och så tar vi beslut om inköp eller inte på 

nästa möte. 



  
 

11. MCT a) Gävleborg har grundkurs i Färila eventuellt 25 maj. 

Vi kan skicka instruktörer för att bl.a. se hur de 

instruerar. 

        b)  Alla som tar MC-körkort får 1 års gratis 

medlemskap i SMC. 

     c)  Det behövs någon/några som kan ta på sig att åka 

runt till trafikskolorna på deras risketta och berätta 

om SMC:s verksamhet. Kent kan hjälpa till med att 

informera på trafikskolorna. Det finns en 

PowerPoint presentation på hemsidan under 

informationsmateriel, bilder/bildspel. Pär kollar när 

de kör sina riskettor. 

     d) Det finns nya regler för våra instruktörers hojar,      

bl.a. att den är försäkrad,  registreringsskylten måste    

sitta fast m.m. 

12 Övriga frågor a) Erbjudande till SMC-medlemmar att de får 12% 

rabatt på ordinarie pris på Svenska batterilagret. Pär 

skriver det på hemsidan och ordnar dekal till 

Svenska batterilagret. 

     b)  Ove ordnar ett evenemang på Facebook gällande    

18 maj. 

     c)   Diskuterade angående att vi alla i styrelsen borde 

öva på hjärt/lungräddning. Anna och Ove kan ordna 

dockor. 

     d)  SMC:s årsmöte 5 september i Storforsen Älvsbyn. 

Diskuterade om att gemensamt åka dit, med avfärd 

torsdag 4 september. 

15. Nästa möte 1 april 2014 kl 18:15 på Lungre motorstadion. Monika 

kallar styrelsen via mail. 

16. Mötets avslutande Mötet avslutas. 

 

 

 

 

_______________________________                  ______________________________                    

Ordförande Pär Nilsson                                          Sekreterare Monika Olofsson 

 


