
SMC Jämtland protokoll 180426
Plats:  ÖMCK
Tid:    18:15 – 20:20

§ Ärende Beskrivning

1. Mötets öppnande Ordf. Tomas öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Närvarolistan Tomas Engberg, Stig Eriksson, Kent Mårdbrink, Ove Olofsson, 
Dennis Jonsson, Pär Nilsson, Ola Sjödin/Wahlström och Peter 
Ekholm

3. Godkännande av 
dagordning

Dagordningen godkändes, med tillägget att en sekreterare för 
mötet behöver väljas, eftersom både ordinarie och vice 
sekreterare var frånvarande.
Ove Olofsson valdes att för anteckningar.

4. Föregående 
protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och läggs med godkännande 
till handlingarna

5. Ekonomisk rapport Inga förändringar sedan förra mötet. 

6. Inkommen post Faktura från Meri textil och en reseräkning för 
instruktörsutbildningen i Lycksele har inkommit samt faktura från
Ica Odenhallen.

7. MC Folket Manusstopp 2 maj med utgivning v 21.
Vi skriver lite om Jamtland bike week samt om riksträffen i 
Romme i detta nummer. Nämn också att det blir en 
”Nymedlemstouring” i augusti. Datum kommer senare och nya 
medlemmar får en personlig kallelse till denna.

8. Länsinformation -  
Vägspanare

 JHMC möte den 13/3 som Tomas rapporterade om.
Riksträffen i Romme diskuterades och där blir det en 
introduktionskurs. Kolla med Bengt och Janne om de vill vara 
med på denna. Dennis, Peter och Ola är vidtalade då de deltog på 
mötet.
I övrigt lite info från Ordförande mötet i Lycksele:
Valberedningen har som mål att besöka alla distrikt under året.
TRU (TidigRiskUppfattning) diskuterades i Lycksele: Detta är 
något som bland annat SMC Uppsala kommer att genomföra 
kurser i. Se denna länk: Fortbildning/TRU

Storkurshelgen i år blir den 17-18 November
Diskuterades för och nackdelar med att kurserna kommer först i 
november, men det finns nu inga bättre alternativ.

Nästa riksårsmöte kommer att hållas i Tällberg med Mc-folket 
som arrangörer. Lite osäkert om det blir den helg som 
riksstyrelsen tidigare fastslagit eftersom det nästa år sammanfaller
med Påsk.
Troligen blir det 1 eller två helger senare.

http://www.svmc.se/Distrikt/uppsala/School/Fortbildning/TRU/


§ Ärende Beskrivning

9. Aktiviteter Egen avrostning blir som tidigare beslutats den 7 maj. Samling på
Harley House kl. 18:00. Ove skickar ut påminnelse om detta.

Mc-dagen på Opus blir som planerat den 12 maj. Vi samlas kl. 
08:00. Vi fördelar arbetsuppgifter när vi träffas den 7 maj.
Ove ser till att beställa en del material från Taberg portalen. 

Flaggkörning den 6 juni kommer ske som vanligt. Pär håller i 
detta och återkommer med info till berörda.

För att bättre marknadsföra evenemanget Jamtland bike week 
beslutas att vi skall ordna med en del annonsering kring detta. 
Någon form av ”Flyer” tas fram till MC-dagen så kan vi sprida 
info där också.

10. Inköp Inget nytt som vi behöver besluta om.

11. MCT Andreas har valt att kliva av igen då han har bytt arbetsuppgifter 
och reser mycket i jobbet. Detta innebär att vi saknar resurser att 
genomföra planerad gruskurs i Juli. Ove skall kolla om vi kan 
flytta fram den en vecka då vi möjligen kan få hjälp av Per-Erik 
Lögdberg från Skåne då. Behövs förstås att vi har några resurser 
här hemma som kan hjälpa till också. Ove återkommer om det går
att ordna. 

12. Övriga frågor/info Diskuteras Webhotell och domän för JHMC (Jämtland/Härjedalen
MC)
Beslutas att SMC Jämtland registrerar denna och tar kostnaden 
för detta. Ove kontaktar Anders Ryberg, Hog Valley MC för 
genomförande

13. Nästa möte 21 maj 18.15 Harley House

14. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet.

_______________________________                  ______________________________           
Tomas Engberg Ove Olofsson
Ordförande Tillfällig sekreterare



Åtgärdslista från 180426

(*Status: 0 = ej påbörjat, 1 = påbörjat, 2 = 25% klart, 3 = 50% klart, 4 = 75% klart, 5 = 
slutfört) 6 = ingen åtgärd

 Datum Ärende Ansvarig Status*

161023-003 Skriva avtal med Harley House of Östersund om 
varmförrådet.
Muntligt avtal har ingåtts med 8 000 kr per år. Då 
ingår hyra av varmförråd och lokal för våra möten.

Pelle/Pär 3

161121-008 Ordna byte från Nordea till Swedbank.
Pär och Tomas ska boka nytt möte med banken.

Pär 4

170219-002 Ta fram ett underlag till styrelsen för ansökan om 
pengar hos utvecklingsfonden till instruktörer/ 
aspiranter när det gäller resa och boende på andra 
banor. Ove kollar detta och ev. delegerar.

Ove 1

170626-001 Beställa mässbord Podium Case Basic. Pär har varit i 
kontakt med 2 leverantörer. 

Pär 2

170828-004 Kontrollera med Pär och riks så att våra mailadresser 
fungerar.

Ove 2

171125-001 Alla funderar på vem utanför styrelsen som gör det 
”lilla” extra. Det är tidningen MC-folket som 
kommer för att göra ett reportage. De vill även ha 
bilder från oss.

Alla 0

180205-006 Kontrollera kostnad för grushelgen i Säfsen. Ove 0

180205-007 Kontrollera vem som är kontaktperson för gamla 
Locknefabriken i Brunflo.

Ove 0

Klara punkter från den 180426

(*Status: 0 = ej påbörjat, 1 = påbörjat, 2 = 25% klart, 3 = 50% klart, 4 = 75% klart, 5 = 
slutfört) 6 = ingen åtgärd
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