
Sida 1 /1

SMC Jämtland protokoll 190211
Plats:  Harley house
Tid:    18:15 – 20:10

§ Ärende Beskrivning

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

2. Närvarolistan Tomas Engberg, Siw Kristiansen, Stig Eriksson, Kent (Målle) 
Mårdbrink, Pär Nilsson, Ove Olofsson, Monika Olofsson och Peter
Ekholm.

3. Godkännande av 
dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående 
protokoll

Föregående protokoll 190114 gicks igenom och läggs med 
godkännande till handlingarna.

5. Ekonomisk rapport Pär redovisade vad som finns på banken och i kassan.
Diskuterade olika tjänster på banken, som tex internetbank, 
bokföring mm. Styrelsen beslutade att vi ska ha ett lämpligt paket 
med tjänster. Pär återkommer om pris för det.

6. Inkommen post Via mail: beachflaggor är på gång. 

7. MC Folket Manusstopp 29 mars med utgivning v 17, 2019 för nr 4 av MC-
folket.

8. Länsinformation -  
Vägspanare

Jamtland Bike Week önskar ha sitt första möte direkt efter vårt 
årsmöte 23 februari. De kommer att ha det kl 16.00.

9. Aktiviteter Riksårsmöte i Tällberg 3-5 maj.
Inför årsmötet 23 februari diskuterades angående 
årsmöteshandlingar. Styrelsen gick igenom budgetförslag inför 
årsmötet.

10. Inköp Fika till årsmötet.

11. MCT Möte-vidareutbildning för Råd & Riktlinjer 3.0 för instruktörer och
aspiranter kommer att genomföras 23-24 mars i Örnsköldsvik.
Rikskonferansen för alla funktionärer 9-10 mars i Stockholm är 
inställd pga för kort varsel.
Ove återkommer angående gruskurs.

12. Övriga frågor/info Ove ska ringa Eva Göransson angående en träff med dom i Sveg.
Pär kontrollerar angående om det går att få fram uppgift om nya 
körkortsinnehavare för mc och när det är riskettor.

13. Nästa möte Årsmöte 23 februari kl 14.00 på Harley house och konstituerande 
möte 25 februari kl 18:15 på Harley house.

14. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet.

_______________________________                  ______________________________           
Tomas Engberg Monika Olofsson
Ordförande Sekreterare
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