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SMC Jämtland protokoll 190909 

Plats:  Harley house 

Tid:    18:15 – 19:30 

 

§ 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 Pär Nilsson del av mötet. 

 

3. Godkännande av 

dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 

4. Föregående 

protokoll 
Föregående protokoll 190617 gicks igenom och läggs med 

godkännande till handlingarna. 

5. Ekonomisk rapport Pär redovisade vårt ekonomiska läge. Vi fick på Bergringen in   

4 400 kr och hade en kostnad på 5 600 kr. 

6. Inkommen post Stickan har fått mail från Maria Nordqvist i egenskap av 

vägspanare. 

7. MC Folket Manusstopp 23 september med utgivning v 43, 2019 för nr 8 av 

MC-folket. Lena skriver bl.a. om de knixkörningar som varit. 

8. Länsinformation -   

Vägspanare 
Stickan informerade om att han varit i kontakt med Trafikverket 

och Kommunen angående potthål på flera ställen, bl.a. 

Vallsundsbron. 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 Storkurshelg v 46 den 15-17 november.  Mer info kommer senare 

och beslut om vilka som ska åka. 

10.  Inköp Inga inköp för närvarande. 

11. MCT Ove informerade om att han avgår som MCT. Styrelsen får därför i 

uppdrag att ta fram en ny MCT. 

12. Övriga frågor/info SMC är certifierade för alla sina utbildningskoncept. Nyligen var 

Tyska DVR med i Skåne för att kontrollera att allt gick rätt till i 

samband med grusutbildningen. 

Pär har ändrat sin hemadress och styrelsen beslutar att han ändrar 

adressen för SMC Jämtland.  

13. Nästa möte 14 oktober kl 18:15 på Harley house. 

14. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

_______________________________                  ______________________________                    

Tomas Engberg Monika Olofsson 

Ordförande Sekreterare 

mailto:vagspanare@smcjamtland.se

