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SMC Jämtland protokoll 190617 

Plats:  Harley house 

Tid:    18:15 – 19:40 

 

§ 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, Ove Olofsson, Monika 

Olofsson och Peter Ekholm. 

 

3. Godkännande av 

dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 

4. Föregående 

protokoll 
Föregående protokoll 190513 gicks igenom och läggs med 

godkännande till handlingarna. 

5. Ekonomisk rapport Tomas redovisade vårt ekonomiska läge. Vi har fått in pengar för 

rikstian. 

6. Inkommen post Mail från en medlem Jan Träskvik som vill vara med som resurs på 

våra kurser. 

7. MC Folket Manusstopp 12 augusti med utgivning v 37, 2019 för nr 7 av MC-

folket. Vi uppmanade alla som har bilder från våra event att maila 

Lena, så hon kan använda dessa i distriktsspalten. 

8. Länsinformation -   

Vägspanare 
Stickan informerade om att han varit i kontakt med Vägverket och 

Kommunen angående hål mm i gatorna. Ser ni något i 

väghållningen, så maila bilder med meddelande om vad som inte är 

bra och vart, till Stickan på mail vagspanare@smcjamtland.se eller 

ring honom på tel. 070-624 99 36. 

9. Aktiviteter Flaggkörning 6 juni är genomförd och den var mycket bra. I övrigt 

inga nya aktiviteter för närvarande. 

10.  Inköp Styrelsen beslutade att 6 st crew-västar ska köpas in för att används 

av vår personal på t.ex. avrostning och knix. 

Styrelsen beslutade även att det ska köpas in 5 st skrivplattor. 

11. MCT Ove informerade om att det nu finns 2 st nya examinerade 

instruktörer, Lisa och Patric, till vårt förfogande. 

Knix 24 augusti på Bergringen och Ove undrade vem som kan vara 

träningsledare för den kursen? Ev. kommer Målle att ta den rollen. 

Ove och Målle ska träffas för att gå igenom vad som behövs göras 

innan. 

Diskuterade även angående maten på Bergringen. Beslutades att det 

är den som är ansvarig träningsledare som beslutar om hur det ska 

ordnas. Lena reserverade sig angående diskussionen om att beställa 

några portioner mer än de som anmält sig.  
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§ Ärende Beskrivning 

 

Ove informerade om att han varit i Säfsen i 4 dagar på gruskurs. 

Nästa år blir det examination för det. 

12. Övriga frågor/info Ove tog upp frågan om att mail till ordis även ska gå till vice ordis. 

Styrelsen beslutade att så ska det vara. 

13. Nästa möte 9 sept kl 18:15 på Harley house. 

14. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

 

_______________________________                  ______________________________                    

Tomas Engberg Monika Olofsson 

Ordförande Sekreterare 


