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SMC Jämtland protokoll 190410
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, Ove Olofsson, Monika Olofsson och 
Peter Ekholm.

3. Godkännande av 
dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående 
protokoll

Föregående protokoll 190318 gicks igenom och läggs med 
godkännande till handlingarna.

5. Ekonomisk rapport Pengar har inkommit från kansliet för R&R-utbildningen i 
Örnsköldsvik.
Styrelsen beslutade att vi ska ha baspaketet från banken. 
Årskostnad ca 900 kr.
Styrelsen beslutade att eftersom Gill Lantz är behjälplig med 
bokföring av årsredovisningen, så ska hon fakturera SMC Jämtland
med 500 kr varje år.

6. Inkommen post Faktura från hotellet i Örnsköldsvik. 
Faktura angående JHMC-sidan.
Mail från Jesper Christensen med uppdaterad jämställdhetsplan 
samt policy mot kränkande särbehandling. Enligt mailet så 
förutsätter han att distriktens ordförande har som rutin att ta upp 
dessa i distrikten.

7. MC Folket Manusstopp 26 april med utgivning v 21, 2019 för nr 5 av MC-
folket. Lena skriver bl.a om avrostning och knix.

8. Länsinformation -  
Vägspanare

Tomas och Ove informerade om JHMC mötet den 25 mars.

9. Aktiviteter Riksårsmöte i Tällberg 3-5 maj. Tomas, Stickan, Pär och Målle 
kommer att åka dit. Ev. kommer Ove och Monika till själva 
årsmötet. Styrelsen beslutade att bidra för deltagare med 2 000 kr.

10. Inköp Inget för närvarande.
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11. MCT Egen avrostning 8 maj kl 18.00 med samling på Harley house. 
Förslag att aspiranter med hjälp av instruktörer genomför detta.

Avrostning på Opus i Östersund 11 maj där Tomas Engberg är 
ansvarig.
Avrostning i Sveg 12 maj där Ulf Dahlberg är ansvarig.

17-18 maj i Lycksele för att hjälpa till med deras knix-kurs.
Målle och Ove hjälper SMC Västerbotten med denna Knix.

Knix på Bergringen 9 juni för de från Sveg där Ove Olofsson är 
ansvarig.
Knix på Bergringen 15 juni där Calle Nilsson är ansvarig.
Knix på Bergringen 24 augusti, Ove återkommer angående den.

Det har kommit ett mail från Staffan på riks angående 
examineringen i juni. Det är för få anmälda dit, så de funderar på 
att flytta den till examineringen i augusti. Ove kollar om det finns 
möjlighet att få med flera så att den kan hållas även i juni.

12. Övriga frågor/info Det har inkommit en förfrågan till Pär från Opus i Östersund om 
hjälp med avrostning för en del av deras personal den 9 maj. Ove 
kollar detta och tar hjälp av Målle.
Ove är nu admin för de olika grupperna på mailen. Han mailar ut 
till övriga i styrelsen vilka som ingår.

13. Nästa möte 13 maj kl 18:15 på Harley house.

14. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet.

_______________________________                  ______________________________           
Tomas Engberg Monika Olofsson
Ordförande Sekreterare
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