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SMC Jämtland protokoll 190318 

Plats:  Harley house 

Tid:    18:20 – 20:00 

 

§ Ärende Beskrivning 

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

2. Närvarolistan Tomas Engberg, Siw Kristiansen, Lena Lundberg, 

Kent (Målle) Mårdbrink, Pär Nilsson, Ove Olofsson, Monika 

Olofsson och Peter Ekholm. 

 

3. Godkännande av 

dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 

4. Föregående 

protokoll 
Föregående protokoll 190211 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 Fakturor har inkommit. Bl.a för överlåtelse av domän.  

Deklaration från Skatteverket. 

Kallelse den 22 mars inför flaggkörning6 juni. Pär kommer att 

medverka på det mötet.  

Mail från Elin Karlsson på riks angående pikettröjor. Monika har 

förutom de 17 som var beställda tidigare, även beställt 3 st extra 

pikettröjor. 

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

folket. Lena skriver bl.a om avrostning och knix. 

8. Länsinformation -   

Vägspanare 
JHMC har möte för planering av sommarens aktiviteter den 25 

mars på Harley house kl. 18.00. 

9. Aktiviteter Riksårsmöte i Tällberg 3-5 maj. 

10.  Inköp Beslutade att köpa in strumpor som ska användas till våra kurser 

för att täcka över backspeglar.  

11. MCT Möte-vidareutbildning för Råd & Riktlinjer 3.0 för instruktörer och 

aspiranter kommer att genomföras 23-24 mars i Örnsköldsvik. 

Pär har undersökt kursplatser för de som ännu inte gått denna 

utbildning. Vi avvaktar eftersom det är långt att åka och Ove 

diskuterar med nya utbildningschefen Staffan Nordin på riks, om 

det är möjligt att ha denna utbildning i samband med 

storkurshelgen i november. 

Calle kommer att vara ansvarig för knix på Bergringen 15 juni. 

Ove ska försöka få ansvariga på de övriga kurstillfällena. 

Han kontaktar Bergringen angående egen Knix för de från Sveg 

och kommer sedan att maila ut till alla om vilka datum som gäller 

och vilka som är ansvariga. 
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§ Ärende Beskrivning 

12. Övriga frågor/info Överlämning av diplom och blomstercheck till årets SMC-are Eva 

Göransson gjordes 16 mars i Sveg. 

De nya beachflaggorna är levererade och finns i vårt förråd. 

Diskuterade ett brev som Peter tagit fram för nya medlemmar. 

Beslutade att var och en tittar på det, för att komma med 

synpunkter om formuleringen, till nästa möte. 

Lena beställer broschyrer mm från Tabergsportalen. 

13. Nästa möte 10 april kl 18:15 på Harley house. 

14. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

 

_______________________________                  ______________________________                    

Tomas Engberg Monika Olofsson 

Ordförande Sekreterare 


