
SMC Jämtland protokoll 181015
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 Pär Nilsson, Siw Kristiansen 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 Enligt budget. Fakturan för Romme är betald.

6. Inkommen post Faktura Romme.

7. MC Folket Manusstopp 29 oktober med utgivning v 49. Information om 
kurser med hänvisning till hemsidan, samt hjulhälsning.

8. Länsinformation -  
Vägspanare

Pär har varit till landshövdingen för avstämning/avslutning 
gällande flaggkörningen. Blir förmodligen ingen större ändring av
upplägget nästa år. Pär informerade även om att Anderssons 
trafikskola har till uppgift att tillsammans med STR ta fram en 
kontaktperson från SMC i varje region.
Vägspanare Stickan har inget nytt att informera om.

9. Aktiviteter Storkurshelg den 17-18 november på Quality hotell på Arlanda 
stad. 7 st åker och Målle har ordnat transport. Vi åker ca 12.00 
från Grytan den 16 november.

10. Inköp Styrelsen beslutade att det ska installeras belysning på insidan av 
släpvagn.

11. MCT Funktionärsträffen 20 oktober är inställd på grund av för få 
anmälda. Ove ska kontakta Patrik, Tobias och Jonatan angående 
24 november. Och han skickar mail till alla angående 
planeringsdag 24  november kl 10.00.
Diskuterade en instruktörskonferans i februari-mars.

12. Övriga frågor/info Tomas kontaktar Harley House angående hur bokningen av deras 
lokal ska gå till. Så vi slipper krocka med deras tider för 
uthyrning.
Tomas mail som ordförande fungerar inte.

. Nästa möte 26 november 18.15 Harley House
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14. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet.

_______________________________                  ______________________________           
Tomas Engberg Monika Olofsson
Ordförande Sekreterare
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