
SMC Jämtland protokoll 181126
Plats:  Harley house
Tid:    18:15 – 20:30

§ 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 Kassabehållningen ska redovisas för styrelsen på varje 
styrelsemöte.

6. Inkommen post Ingen post.

7. MC Folket Manusstopp 10 december med utgivning v 3, 2019. Information 
bl.a. om preliminär kursplan 2019. Kallelse till årsmötet. 

8. Länsinformation -  
Vägspanare

Motioner till riksårsmötet i Tällberg 2019, ska vara inne senast 1 
februari 2019.
Tomas och Monika redovisade från storkurshelgen.
Vägspanare Stickan har inget nytt att informera om.

9. Aktiviteter Information under punkten MCT.

10. Inköp Inget för närvarande.

11. MCT Ove rapporterade från planeringsdagen 24 nov. Preliminära 
datum: 11 maj avrostning på Opus, 12 maj avrostning i Sveg, 
tjejavrostning 15 maj, Knix på Bergringen 15 juni och 24 augusti 
inkl. lunch. Diskuterade även en egen Knix-dag för Sveg. 
Angående gruskurs light, så kommer mera information senare.
Ove uppdaterar funktionärs matrikeln.
Diskuterade samarbete med andra distrikt.

12. Övriga frågor/info SMC riks skänker 2 st beachflaggor till varje distrikt samt 
pikétröjor mörkblå med broderat namn till alla funktionärer.
Styrelsen beslutade att hålla årsmöte 23 februari kl 14.00 på 
Harley house. Tomas kontaktar Johnny på riks för att han ska 
maila ut detta till våra medlemmar.
Diskuterade förslag till årets Smc-are.
Diskuterade angående våra mailadresser. Krav från riks att alla 
som har en funktion i styrelsen ska ha en smc-mail. Var och en 
måste gå in på ”mitt konto” och ändra eftersom uppgifterna till vår
hemsida kommer att hämtas där. Domänen ska ägas av SMC 
Jämtland.
Förslag fanns på att bjuda in körskolorna till en kurs, samt alla 
som går risk-ettan och i samband med det ta fram ett presentkort.



§ Ärende Beskrivning

13. Nästa möte 14 januari 2019 18.15 Harley House
samt ett styrelsemöte 11 februari  18.15 inför årsmötet.

14. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet.

_______________________________                  ______________________________           
Tomas Engberg Monika Olofsson
Ordförande Sekreterare
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