
SMC Jämtland protokoll 161121
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, Monika Olofsson, Kent 
Mårdbrink, Tomas Engberg, Dennis Holm och Stig Eriksson.

3. Godkännande av 
dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående 
protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

5. Ekonomisk rapport Följer budget. 

6. Inkommen post Ingen post har inkommit.

7. MC Folket Nästa manusstopp 12 december. Ove och Monika skriver  och 
skickar in för nr 2 2017 som utkommer v 3 2017.

8. Länsinformation Inget att informera om.

9. Aktiviteter  MCT-möte 27 november. Ove har kallat instruktörer 
och resurser.

 Hoj-X 2-5 februari 2017.
 Kontakta STR om något gemensamt arrangemang till 

våren.
 Ev. aktivitet på Springmeet i maj.

10. Inköp  Inget för närvarande.

11. MCT  Monika informerade kort om infon MCT fick på 
Storkurshelgen. Ytterligare information på MCT-mötet.

12. Övriga frågor/info  Diskuterade att vi kan tillhandahålla presentkort som 
utformas av MCT och förslag lämnas till styrelsen.

 Listan med friex. av tidningen MC-folket gicks igenom.
Beslutade att meddela kansliet att Fritidsprodukter och 
Sur-Jämten ska tas bort på listan.

 Diskuterade och beslutade att ta hem ett antal ex av 
tidningen MC-folket som sedan delas ut på bl.a. 
hälsocentraler, bibliotek m.fl.

 Siw, Monika, Tomas och Pelle informerade övriga i 
styrelsen om Storkurshelgen.

 Diskuterade de rabattställen som finns på SMC 
Jämtland.

 Pelle informerade om att ev. kommer Storkurshelgen 
att flyttas från november till oktober.



§ Ärende Beskrivning

 Diskuterade om byte från Nordea till Swedbank. 
Styrelsen beslutade att kassören byter bank.

 Diskuterade döda ytor där mc kan parkeras.
 Det finns diverse styrdokument hos SMC Västra 

Götaland som beskriver våra olika 
roller/arbestsbeskrivningar. Dessa kan vi använda oss 
av om vi så önskar.

 Diskuterade angående mailadresserna. Vilka som ska 
ingå i gruppen styrelse, valberedning och revisorer.

13. Nästa möte 9 januari 2017 kl 18:00 Lugnvik.

14. Mötets avslutande Mötet avslutas.

_______________________________                  ______________________________           
Ordförande Pelle Sandström Sekreterare Monika Olofsson
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