
SMC Jämtland protokoll 140930
Plats:  Lugnvik
Tid:    18:15 – 20:40
 

§ Ärende Beskrivning

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

2. Närvarolistan Pär Nilsson, Kent Mårdbrink, Siw Kristiansen, Pelle 
Sandström, Anna Palmqvist, Monika Olofsson och Ove 
Olofsson.

3. Godkännande
av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll Föregående protokoll gicks inte igenom.

5. Ekonomisk rapport Enligt budget.

6. Inkommen post Kontoutdrag från plusgirot och faktura för Årebladet har 
inkommit.

7. MC Folket Ny utgivningsplan inkommer efter Storkurshelgen.

8. Länsinformation Inget för närvarande.

9. Aktiviteter a) Storkurshelg 15-16 november på Qaulity Hotell 
Arlanda. Var och en bokar resan och anmäler sig 
till kursen på SMC´s sida, senast 3 oktober. Maila 
sedan kvittot på resan till Pär.

b) Alla mc-åkare är välkomna till en träff med 
landshövdigen på residenset den 15 oktober kl 
18:00. Anmälan senast 6 oktober.

10. Inköp   a)  Beslutades att Pär beställer huvtröjor med tryck.    

 MCT a) Instruktörsmöte med aspiranter innan årsmötet. 
Anna och Andreas kallar till det.

b) 4st ska på ledarskapsutbildning 29 november i 
Stockholm.

c) HLR beräknas att genomföras i mars -15 med 
aspiranter och instruktörer.



12 Övriga frågor a) Årsmöte den 25 oktober kl 15:00 på Lungre 
motorstadion. Pär har skickat kallelse till 
medlemnarna. 

b) Eventuella motioner till årsmötet ska inkomma 
senast 12 oktober. 

c) Ove ordnar röstlappar.
d) Rapport från SMC årsmöte i Storforsen i 

Norrbotten med 149 röstberättigade medlemmar på
plats. SMC fick ny ordförande, Stefan Dangardt 
från Gustafs i Dalarna. Den stora frågan där var att 
flytta räkenskapsåret till kalenderår. Mötet 
klubbade det men det ska tas på två årsmöten. 
Höjning av medlemsavgiften med 20 kr utom 
ungdomsmedlemmarna.  

e) Beslutades att Siw och Peller ordnar flaggor, gul, 
röd och svart/vit.

15. Nästa möte Planeringsmöte inför årsmötet den18 oktober kl 10:00 på 
Jämtlands gymnasium. Monika kallar styrelsen via mail.

16. Mötets avslutande Mötet avslutas.

_____________________________                    _____________________________
Ordf. Pär Nilsson              Sekr. Monika Olofsson
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