
  
 

 

SMC Jämtland protokoll 170522 
Plats:  Harley House of Östersund 
Tid:    18:00 – 20:15 
 

§ Ärende Beskrivning 

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

2. Närvarolistan Tomas Engberg, Monika Olofsson, Kent Mårdbrink, Lena 
Kempe, Siw Kristiansen, Pär Nilsson, Ola Sjödin och Ove 
Olofsson. 

3. Godkännande av 
dagordning 

Dagordningen godkändes. 

4. Föregående 
protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom. 
 

5. Ekonomisk rapport Följer budget. Intäkter från anmälningarna på avrostningen 13 
maj var 3000 kr. 

6. Inkommen post Faktura från årsmötet i Korsta är betald. Hyra för lokalen på 
Harley House har kommit. 

7. MC Folket Nästa manusstopp 2 juni, nr 6 2017 som utkommer omkring 30 
juni 2017. Ove och Monika skriver och påminner bl.a om 
gruskurs 15 juli och att Jamtland Bike Week börjar 22 juli. Vi 
tackar även Opus för lån av lokal på avrostningen 13 maj. 

8. Länsinformation JHMC-möte 17 maj där 23 st var närvarande. Alla 
kvällskörningar under Jamtland Bike Week med ansvariga 
klubbar är klara. 

9. Aktiviteter  Springmeet 20 maj där Pär N och Ulf D deltar. 
 Tjejavrostning 8 juni. Siw och Lisa är ansvariga. 
 Flaggkörning 6 juni. 16 flaggor ska delas ut. Samling på 

OK/Q8 körfältet kl 9:00. Kl 11:00 kör vi från Stortorget 
till Jamtli. 

 Knix på Bergringen i Svenstavik 10 juni. 
 Ny medlemstouring ev. i augusti. Pär, Pelle och Tomas 

är ansvariga för den. 
 Gruskurs 15 juli. 
 Storsjön runt 22 juli. 
 Riksträff 1-3 september i Kopparberg. 

10.  Inköp  Beslutades att ett mässbord och jackor ska köpas in. 
 

11. MCT  Inför knix på Bergringen ska instruktörer, aspiranter och 
resurser samlas kl 8:00. Ca 9:30 och 13:30 är det 
inskrivning/ besiktning. Förmiddags- och 
eftermiddagspass med uppehåll för lunch 13:00 – 14:00. 
Anmälningar ska göras i förväg till lunchbuffén. 

 Ove rapporterade från den för instruktörer och aspiranter 
egna grusavrostningen. 

 Finns en ny blankett som ska fyllas i för de som 
övningskör och är på avrostning- och knix-kurser. 

 Diskuterade angående utbildningar för aspiranter. 



  
 

 

§ Ärende Beskrivning 

 HLR-kurs på Jämtlands gymnasium den 13 juni kl 
18:30-20:30 för instruktörer, aspiranter, resurser och 
styrelsemedlemmar. 

 
12. Övriga frågor/info  Diskuterade hur vi bättre kan marknadsföra oss på 

Facebook för att nå ut till flera. Beslutades att Ove 
lägger in inlägg och Pär marknadsför. 

 Alla ombads att fundera på svåra ställen för oss mc-
åkare.  

 Guldvingarna ska första helgen i juni köra i kortege från 
Gällö till Östersund. De får låna vårt tält. Pär har 
meddelat Janne Karlstrand som kontaktar Tomas om 
detta. 

 
13. Nästa möte 26 juni hos Harley House kl 18:00. 

14. Mötets avslutande Mötet avslutas och vi tackar Kent som bjöd på tårta. 

 
 
 
_______________________________                  ______________________________                    
Vice Ordförande Tomas Engberg Sekreterare Monika Olofsson 


