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SMC Jämtland protokoll 200304 

 

Plats:  Harley house 

Tid:    18:30 – 20:10 

 

 

§ Ärende Beskrivning 

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

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

Monika Olofsson, Stickan Eriksson, Pär Nilsson samt Ove 

Olofsson från valberedningen. 

3. Godkännande av 

dagordning 
Dagordningen godkändes. 

4. Föregående 

protokoll 
Föregående styrelseprotokoll 200115 gicks igenom och läggs med 

godkännande till handlingarna. 

5. Ekonomisk rapport Pär redovisade vårt ekonomiska läge.   

Den årliga bankavgiften är dragen från kontot. 

6. Inkommen post Faktura på 500 kr för JHMC-domänen som SMC Jämtland äger.  

7. MC Folket Manusstopp 30 mars med utgivning v 17, 2020 för nr 4 av MC-

folket. Lena skriver bl.a. om kursdatum och informerar om vilka 

som ingår i den nya styrelsen. Informerar även om Riksårsmötet i 

Båstad. 

8. Länsinformation -   

Vägspanare 
Mail från juristen på Riks, Christian, angående artikel i tidningen 

gällande böter för parkering av sitt eget släp på sin parkering på 

Östersundshem. Christian undrar om vi kan agera angående detta. 

Han kan hjälpa till i så fall. Styrelsen beslutade att Tomas kontaktar 

Christian angående detta och att Pär skriver insändare i ÖP och LT 

samt ett öppet brev. 

JHMC-möte är den 7 april och Pär kommer eventuellt att 

medverka. 

9. Aktiviteter Pär har fått en inbjudan av landshövdingen för diskussion angående 

flaggkörning 6 juni. 

Stickan har den 24 februari varit på Risketta på Z-trafikskola. 

9–10 maj kommer Ove, Monika Kent och Patric åka till Härnösand 

för egen avrostning 9 maj och för att hjälpa till 10 maj med SMC 

Västernorrlands avrostning. Styrelsen beslutade att övernattning 2 

nätter bokas av var och en. Diskutera även med SMC 

Västernorrland angående kostnaden för det. 

Riksårsmöte 15–17 maj där Tomas och Stickan medverkar. 

Avrostning på Opus 16 maj, Kent, Ove och Monika. Kent och Pär 

samarbetar angående förberedelse för den dagen. 

Avrostning Sveg 17 maj, där Ove är ansvarig. Kent och Monika 

kommer att vara behjälplig. Styrelsen beslutade att en stuga ska 

bokas för övernattning 16–17 maj. 

Den 30 maj är det ett MC-event i Sveg. Pär kommer att åka dit och 

representera SMC. 
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§ Ärende Beskrivning 

10.  Inköp Styrelsen beslutade att Stickan och Tomas går igenom vad som 

finns i förrådet. Lena beställer sedan broschyrer. 

11. MCT Angående knix är detta inte riktigt klart ännu. Tiderna är bokade 13 

juni och 15 augusti på Bergringen i Svenstavik. 

Vi har ingen för närvarande som ska examinera sig som instruktör. 

Angående gruskursen 4–5 juli, så tar Ove kontakt med Per-Erik 

angående detta. 

4 stycken ska åka på Råd & Riktlinjer 28–29 mars i Uppsala. 

 

12. Övriga frågor/info Stickan har varit i kontakt med JMK som lovat återkomma. 

Diskuterade angående att skicka ut vykort till alla medlemmar. 

Styrelsen beslutade att Pär kollar vidare angående pris mm. för 

detta och återkommer. 

 

13. Nästa möte Styrelsemöte 25 mars klockan 18:15 på Harley house. 

 

14. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

_______________________________                  ______________________________                    

Tomas Engberg Monika Olofsson 

Ordförande Sekreterare 


