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SMC Jämtland protokoll 190513
Plats:  Harley house
Tid:    18:20 – 20:10

§ Ärende Beskrivning

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

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

3. Godkännande av 
dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående 
protokoll

Föregående protokoll 190410 gicks igenom och läggs med 
godkännande till handlingarna.

5. Ekonomisk rapport Pär redovisade saldot. Fakturor från hotellet i Örnsköldsvik och 
Tällberg är  betalda. På avrostningen Opus så kom det in 2 260 kr 
och i Sveg 955 kr.
Bankkort och grundpaket är beställt.

6. Inkommen post Avi från banken.

7. MC Folket Manusstopp 27 maj med utgivning v 26, 2019 för nr 6 av MC-
folket. Lena skriver bl.a. om Jamtland Bike Week och Knix 24 
augusti.

8. Länsinformation -  
Vägspanare

Tomas informerade om ordförandemötet i Tällberg. Storkurshelg 
15-17 november 2019. Ev. instruktörskonferans feb/mars 2020.
Maria Nordqvist och ska se till att aktivera vägspanarna med olika 
aktiviteter. Stickan informerade om Lillängerondellen som är under
all kritik Han ska kontakta Svevia angående den. Sopning av gator 
ska vara klart senast 31 maj. Om grus ligger kvar efter det, kontakta
Stickan tel. 070-624 99 36 eller maila till 
vagspanare@smcjamtland.se

9. Aktiviteter Diskuterade hur vi ska kunna värva medlemmar. Förslag fanns att 
dela ut tidningen MC-folket och ev. informationsblad.
Flaggkörning 6 juni som Pär Nilsson är ansvarig för.

10. Inköp Inget för närvarande.

11. MCT 17-18 maj i Lycksele för att hjälpa till med deras knix-kurs.
Målle och Ove hjälper SMC Västerbotten med denna Knix. Även 
Patric Landell som aspirant och Monika O som resurs följer med.

Knix på Bergringen 9 juni för de från Sveg där Ove Olofsson är 
ansvarig.
Knix på Bergringen 15 juni där Calle Nilsson är ansvarig. Där är 
det i dagsläget 8 st anmälda. Det kommer att vara 200 kr för 
medlem och 300 kr för icke medlem.
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§ Ärende Beskrivning

Knix på Bergringen 24 augusti, Ove återkommer angående den.

Diskuterade angående gruskurs, som det är osäkert om det blir 
något av.

Ove har anmält sig till gruskurs 30 maj – 2 juni i Säfsen. Styrelsen 
beslutade att godkänna anmälan.

12. Övriga frågor/info Beslutade att fastställa mallen skrivelse till nya medlemmar.
Diskuterade hur vi ska få fram vilka medlemmar som har slutat 
vara med hos SMC Jämtland.
Admin på Facebook är idag Pär, Ove och Tomas. Även Lena som 
informatör ska ha tillgång till sidan.
Beslutade att en smörgåstårta ska levereras till Opus.

13. Nästa möte 17 juni kl 18:15 på Harley house.

14. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet.

_______________________________                  ______________________________           
Tomas Engberg Monika Olofsson
Ordförande Sekreterare
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