
SMC Jämtland protokoll 170925
Plats:  Harley House
Tid:    18:15 – 20:15

§ Ärende Beskrivning

1. Mötets öppnande Tillförordnad ordförande för mötet är Pär som öppnar mötet och 
hälsar alla välkomna.

2. Närvarolistan Pär Nilsson, Monika Olofsson, Siw Kristiansen,Kent Mårdbrink,
Ulf Persson, Stickan Eriksson och Ove Olofsson.

3. Godkännande av 
dagordning

Ett förslag om en ny punkt för dagordningen. Mötet beslutade  
att lägga till i punkt 8. Länsinformation – Vägspanare.

4. Föregående 
protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

5. Ekonomisk rapport Följer budget.  

6. Inkommen post Brev från Nordea där Pär ska svara på frågor (Standardfrågor för
alla bankkunder som skall förhindra ”penningtvätt”).

7. MC Folket Nästa manusstopp 26 september, nr 8 2017 som utkommer 
omkring slutet av oktober 2017. Ove och Monika skriver.

8. Länsinformation -  
Vägspanare

 Ulf har varit i kontakt med Svevia angående hur det ser ut med 
grus på vägavsnitt i bl.a. Lit. Han ska försöka få till stånd ett 
möte med platschefen på Svevia och ev. kan även Pelle vara 
med på det mötet. Han filmar även de olika vägavsnitten för att 
få en dokumentation om hur det ser ut. 

9. Aktiviteter  Storkurshelg 17-19 november på Arlanda stad. Sista 
anmälan är 2:a oktober. Kent ska kontrollera angående 
buss för oss att åka i. Nedanstående personer deltar på de
olika kurserna.

 Kurser som anordnas är 
Introduktion Ola
Kassör/revisor Pär
Distriktsinformation Monika, Lena och Siw.
Webmaster 
MCT Ove
Guidemöte
Styrelseteknik Kent
SMC-sport
Valberedning Stickan
Ordförandemöte Pelle och Tomas

10. Inköp  Enligt tidigare beslut har nu jackor tagits fram och när 
alla i styrelsen, instruktörer, resurser och aspiranter 
bestämt sig för storlek och färg så ordnar Monika 
beställningen hos Meri.

11. MCT  Ove ska boka möte med Uddegård på JMK för att 
diskutera ev. knix-körningar nästa år.

 För HLR-utbildning på Jämtlands gymnasium så 



§ Ärende Beskrivning

föreslogs datumen 10 oktober och 18 oktober. Ove 
mailar ut och kollar när funktionärer kan deltaga.

 Diskuterade en planeringsdag och beslutade att det ska 
vara 25 november. Ev. finns även tid för ett styrelsemöte 
då.

12. Övriga frågor/info  Beslutades angående att när kallelse skickas ut inför 
styrelsemöte så ska de som inte kan komma höra av sig 
till den som skickat kallelsen.

 Pär informerade om Riksträffen i Romme.
13. Nästa möte 25 november planeringsdag hos Harley House, heldag. Med 

middag ute sedan.
14. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet.

_______________________________                  ______________________________           
Tillförordnad ordförande Pär Nilsson Sekreterare Monika Olofsson
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