
SMC Jämtland protokoll 180910
Plats:  HOG
Tid:    18:15 – 20:15

§ Ärende Beskrivning

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

2. Närvarolistan Tomas Engberg, Stig Eriksson, Kent (Målle) Mårdbrink, Ove 
Olofsson, Monika Olofsson 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 Fakturor för pennor, knix på Bergringen och examination är 
betalda.

6. Inkommen post Ovanstående fakturor.

7. MC Folket Manusstopp 24 september med utgivning v 43. Information om 
nya instruktörer, riksträfffen i Romme, storkurshelg och 
planeringsdag.

8. Länsinformation -  
Vägspanare

Länsinfo från JHMC, swapmeet 13 oktober vid Harley house där 
JHMC har säsongsavslutning.Stickan kontaktar HOG angående 
detta och meddelar sedan Ove. I samband med det ska SMC bjuda
in instruktörer, aspiranter och övriga resurser. 
Stickan har varit i kontakt med trafikverket angående beläggning 
på vägarna. En hel del är sedan åtgärdat.

9. Aktiviteter Storkurshelg den 17-18 november på Quality hotell på Arlanda 
stad. Senast 5 oktober ska anmälan vara inne. Diskuterade vilka 
kurser vi kan gå på och beslutade att kontakt ska tas med övriga 
styrelseledamöter innan det mailas ut. Diskuterade färdsätt dit. 
Ove kollar tågtider och pris. Ev. blir de bil istället. Målle har 
möjlighet till 8 personers buss.

10. Inköp Present, ett litet storsjöodjur i trä är inköpt till vår 
generalsekreterare Jesper Christensen som fyllde 60 år. Den  
överlämnades i samband med riksträffen i Romme. 

11. MCT Light gruskurs den 14 juli på Furulund där 10 stycken deltog. Per-
Erik Lögdberg från Skåne och Peter Larsson från Västernorrland 
höll i kursen.
18 augusti knix på Bergringen i Svenstavik även där med 10 st 
deltagare. 
Ove har som målsättning att få ihop så många instruktörer, 
aspiranter och resurser som möjligt till funktionärs träff den 16 
september. Efter storkurshelgen ska det vara en planeringsdag för 
alla. Preliminärt datum 24 november kl 10.00.



§ Ärende Beskrivning

12. Övriga frågor/info Inga övriga frågor.

13. Nästa möte 15 oktober 18.15 Harley House

14. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet.

_______________________________                  ______________________________           
Tomas Engberg Monika Olofsson
Ordförande Sekreterare
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