
SMC Jämtland protokoll 160523
Plats:  Lugnvik
Tid:    18:00 – 20:30

§ Ärende Beskrivning

1. Mötets öppnande Ordförande Pelle öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Närvarolistan Pelle Sandström, Siw Kristensen, Pär Nilsson, Tomas 
Engberg, Monika Olofsson, Kent Mårdbrink och Stig 
Eriksson.

3. Godkännande av 
dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående 
protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

5. Ekonomisk rapport Pär redovisar det ekonomiska läget. 
De som skickar in reseräkning ska göra det senast 30 dagar 
efter aktivitet.

6. Inkommen post Faktura från ICA och skatten för släpvagn.

7. MC Folket Nästa manusstopp 2 juni. Ove och Monika skriver bl.a om  
extra årsmöte 23 oktober.

8. Länsinformation  SurJämtens MC har lagt ner klubben. 
 Pär och Pelle svarar på ett formulär om sänkt hastighet.

De skickar svaret till Trafikverket.

9. Aktiviteter   Instruktörerna hade egen avrostning 10 maj med 8 
deltagare. 

 På avrostningen på Opus den 14 maj deltog 38 
stycken. Opus hade öppet för besiktning. MC-Event 
från Alsen var där och visade kläder skor mm och 
sålde även en del. Visade sig vara ett lyckat 
evenemang och vi ska försöka hålla avrostning där 
även nästa år. Diskuterade om att ev. bjuda in 
Trafikverket och någon föreläsare.

 ÖMCK´s onsdagstur 18 maj gick till Lungre 
motorstadion. Det var 16 hojåkare som trotsade vädret 
och kom på info och fika.

 6 juni är det flaggkörning och de som vill köra ut 
flagga anmäler sig till Pär Nilsson. 

 11 juni är det Ny medlemstouring. Samling på Ingo i 
Lillänge klockan 11. Nya medlemmar får en inbjudan, 
men även andra hoj-åkare är välkomna att åka med.

 Kursen på Molanda 17-19 juni är inställd.
 Storsjön runt 23 juli där vi samlas på Stortorget. Vi 

samlas kl 8:00 och starten går kl 10:00 till Arvesund. 
Där finns fika att köpa. Sedan åker de som vill i 
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kortege åter till Stortorget och samlas senast kl 15:00 
på Stortorget.

 Ansvarig för knixkörningen 7 augusti är Kent. 
Instruktörer och resurser samlas senast kl. 15:00.

 Knixkörning 21 augusti på Lungre motorstadion. Även
då är det samling senast kl. 15:00 för instruktörer och 
resurser.

 SMC centralt har extra årsmöte i Säfsen 2-4 
september.

10. Inköp  Monika köper in block och papper till skrivare.

11. MCT  Gruskurs diskuterades. Någon intresserad att ordna 
det?

 Pär har varit på Risk-etta 10 maj på Anderssons 
trafikskola. Den 30 maj ska Pär till Z trafikskola och 
den 15 juni Anderssons trafikskola. Vill någon följa 
med?

12 Övriga frågor/info  Monika informerade om att anslagstavlan i hamnen är 
på gång och borde finnas där om ca 1-2 veckor.

 Diskuterade var vi kan ha ett varmförråd för vår 
utrustning. Pelle, Pär och Tomas jobbar på ett förslag 
angående detta. Även alla övriga funderar på detta.

 Siw och Lisa undersöker om det går att ha en 
grundkurs i tjej-avrostning

13 Nästa möte 1 augusti i Lugnvik kl. 18:00.

14 Mötets avslutande Mötet avslutas.

_______________________________                  ______________________________           
Ordförande Pelle Sandström Sekreterare Monika Olofsson
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