
SMC Jämtland protokoll 151102
Plats:  Dvärsätt 
Tid:    18:00 – 19:30
 

§ Ärende Beskrivning

1. Mötets öppnande Vice ordförande Tomas öppnar mötet och hälsar alla 
välkomna.

2. Närvarolistan Siw Kristensen, Pär Nilsson, Kent Mårdbrink,Tomas 
Engberg,  Lena Kempe, Ove Olofsson, Monika Olofsson 
Hans Söderberg och Stickan Eriksson.

3. Godkännande av 
dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående 
protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

5. Ekonomisk rapport Pär redovisar det ekonomiska läget.

6. Inkommen post 2 fakturor från Meeri.

7. MC Folket Monika och Ove har mailat in text till distriktsnytt nr 1 2016.
Utgivning v 50. Ny utgivningsplan finns för 2016.

8. Länsinformation  Inget för närvarande.

9. Aktiviteter  Storkurshelg 21-22 november. Vi kommer att åka i 
två bilar. Det är Tomas och Pelle som kör varsin. 
Avresa senast 13:30 från Gulf i Brunflo.

 Arbetshelg/planeringsdag 12 december kl 10:00 på 
Östersunds motorstadion i Lungre. Pär skickar ut 
inbjudan. Vad vi ska gå igenom kommer Pelle och 
Pär att ta fram. De ser till att fika ordnas. Tanken är 
sedan att vi alla ska gå ut och äta gemensamt.

 Hoj-X 5-7 februari 2016. Var och en bokar hytt. Ove 
lägger ut information/anmälan på Facebook och 
hemsida för resan. Anmälan för resan är senast 10 
januari 2016. Om vi får ihop tillräckligt många 
kommer buss att ordnas och det är Ulf P som i så fall 
kör. Ev. samåkning med SMC Västernorrland.

10. Inköp  Inget för närvarande.

11. MCT  Inget för närvarande.



§ Ärende Beskrivning

12 Övriga frågor/info  Monika hade lämnat in ett medborgarförslag till 
Östersunds kommun om en anslagstavla för mc-åkare
nere i hamnen. Förslaget gick igenom på 
kommunfullmäktigemötet 29 oktober. Ev. kommer en
samordning att göras tillsammans med 
Hamnkommitténs anslagstavla.

 Vi ska i samband med att vi skickar mail tänka på om
att eventuellt lägga en kopia till Pelle.

 Alla ska ha en G-mailadress som vi använder oss av 
när vi representerar SMC Jämtland.

13 Nästa möte 12 december på Östersunds motorstadion i Lungre kl 10:00.

14 Mötets avslutande Mötet avslutas.

_______________________________                  ______________________________           
Vice ordförande Tomas Engberg                            Sekreterare Monika Olofsson
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