
SMC Jämtland protokoll 150310
Plats:  Lugnvik
Tid:    18:00 – 20:30
 

§ Ärende Beskrivning

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

2. Närvarolistan Pär Nilsson, Kent Mårdbrink, Pelle Sandström, Siw 
Kristiansen, Tomas Engberg, Monika Olofsson, Anna 
Palmqvist samt Ulf Lärkert som gäst från ÖMCK  gällande 
förslag om kortegeväg under Yran Bike Week.   

3. Godkännande av 
dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående 
protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

5. Ekonomisk rapport Siw redovisade det ekonomiska läget som följer budgeten.
Flaggorna är betalda. Distrikts-tian kommer i juni/juli.

6. Inkommen post Faktura för tröjorna har kommit. 

7. MC Folket Monika läste upp texten till distriktsnytt som ska skickas in 
senast 23 mars för införande i nr 4. Styrelsen godkännande 
förslaget.

8. Länsinformation Pär har fått en lista över vilka klubbar som ingår i SMC 
Jämtland.

9. Aktiviteter  Anmälningsavgifterna för 9 och 10 maj inte klart 
än.

 Yran Bike Week. Vi gick tillsammans med Ulf 
Lärkert igenom ett förslag till kortegeväg innan 
styrelsemötet.

 Pär kommer att närvara på Riskettan hos Andersons 
trafikskola den 13 mars.

10. Inköp  Ev. ska vi köpa in T-shirts till resurser från SMC 
centralt.

11. MCT  Diskuterade knix och avrostning. Datumen är inte 
klara ännu. Pär ska kontakta JMK.



§ Ärende Beskrivning

12 Övriga frågor  Meddela Lisa Green att vi återkommer angående 
fikat den 10 maj.

 Vi ska få en inloggning där vi kan beställa 
trycksaker.

 Angående stadgar, distrikten följer med 
riksstyrelsen förslag. T.ex. när det gäller 
räkenskapsåret.

 Ny webbshop kommer och ska fungera nu i vår.
 Tälten beställs centralt och skickas till ordförande i 

distriktet.
 Finns en distriktsutvecklingskassa, där man kan 

söka pengar centralt till distrikten.
 Beställa broschyren: Följ med på en roligare resa.
 Vi får inte ha alias mailadresser.
 Mailgrupper finns nu: MCT=Anna, 

Sekreterare=Monika och Styrelsen=alla, även 
suppleanter och valberedningen.

15. Nästa möte 13 april kl 18:00 i Lugnvik.

16. Mötets avslutande Mötet avslutas.

_______________________________                  ______________________________           
Ordförande Pär Nilsson                                          Sekreterare Monika Olofsson
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