
SMC Jämtland protokoll 180521
Plats:  HOG
Tid:    18:15 – 19:25

§ Ärende Beskrivning

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

2. Närvarolistan Tomas Engberg, Stig Eriksson, Kent Mårdbrink, Ove Olofsson, 
Monika Olofsson, Siw Kristiansen, Lena Kempe, Ola 
Sjödin/Wahlström och Peter Ekholm.

3. Godkännande av 
dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående 
protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och läggs med godkännande 
till handlingarna.

5. Ekonomisk rapport Inga förändringar sedan förra mötet.

6. Inkommen post Hyresavtal med faktura för hyran, Frösö Byggnadsplåtslageri 
samt faktura för hemsidan med Webhotell och domän för JHMC 
(Jämtland/Härjedalen MC).

7. MC Folket Manusstopp 28 maj med utgivning v 26.
Vi skriver lite om Jamtland bike week, att ”skoj på hoj i sveg” har
börjat med onsdags och lördagsturer. Lägg även ut bilder från 
tjejavrostningen den 23 maj. 

8. Länsinformation -  
Vägspanare

JHMC möte den 29 maj i Överhogdal.
Stickan informerade om en plankbit som stack upp ur asfalten i 
närheten av nerfarten till Hara brygga. Han fixade så att den inte 
skulle vara något trafikhinder. Det är även dåligt på vägen hitom 
Kaxås och omkring Näverede. Stickan uppmanar alla att skicka 
bilder till honom med info om vad som inte är acceptabelt och 
med vilken ort/vägavsnitt det gäller. Bild med info skickas till 
honom via sms eller mms. Han kommer då att kontakta berörd 
myndighet.

9. Aktiviteter Flaggkörning den 6 juni kommer ske som vanligt. Pär håller i 
detta och meddelar berörda.

10. Inköp Inget nytt som vi behöver besluta om.

11. MCT Gruskurs eventuellt den 14 juli på Furulund. Ove kollar detta med
Per-Erik Lögdberg från Skåne och lägger sedan ut information på 
hemsidan.
Diskuterade rollspel för instruktörer, aspiranter och resurser, så vi 
blir mera säkra i våra roller under avrostning och knix. Ove 
återkommer med 2 datum och ev. i juni.
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12. Övriga frågor/info Diskuterade mailadresser för de som har styrelseuppdrag.

13. Nästa möte 18 juni 18.15 Harley House

14. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet.

_______________________________                  ______________________________           
Tomas Engberg Monika Olofsson
Ordförande Sekreterare


	Mötets öppnande
	Ekonomisk rapport
	Inkommen post
	MC Folket
	Länsinformation -
	Aktiviteter
	Inköp
	MCT
	Mötets avslutande

