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SMC Jämtland protokoll 200513 

 

Plats:  Harley house 

Tid:    18:10 – 19:15 
 

 

§ Ärende Beskrivning 

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

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

Stickan Eriksson, Monika Olofsson, Ove Olofsson samt Pär 

Nilsson på telefon del av mötet. 

3. Godkännande av 

dagordning 
Dagordningen godkändes. 

4. Föregående 

protokoll 
Föregående styrelseprotokoll 200422 gicks igenom och läggs med 

godkännande till handlingarna. 

5. Ekonomisk rapport Pär redovisade vårt ekonomiska läge.   

Skatt för släpvagn är betald. 

6. Inkommen post Ovanstående faktura. 

Mail från Elin K på riks angående uppdatering av portalen. 

7. MC Folket Manusstopp 25 maj med utgivning v 26, 2020 för nr 6 av MC-

folket. Lena skriver bl.a. om att med tanke på rådande läge så ligger 

vi lågt med våra aktiviteter. Se mer info på FB och hemsidan. 

8. Länsinformation -   

Vägspanare 
Mail från Maria N på riks angående vägarbeten i länet. Detta ska 

läggas ut på FB och hemsidan.  

9. Aktiviteter Vi avvaktar hur det går med Covid-19, men fortsätter än så länge 

med våra planer gällande knix 13 juni, gruskurs 4–5 juli och knix 

15 augusti. 

Eftersom Länsstyrelsen har ställt in flaggutkörningen den 6 juni, så 

beslutade styrelsen att vi gör en egen tillställning med utkörning av 

tårtor till sjukhuset m.fl. Pär får i uppdrag att kontrollera om detta 

är möjligt. Insamling för att kunna genomföra detta kommer att ske 

via swish. Tanken är också att detta kommer att live-sändas på FB. 

Mer info på FB med bl.a. swish-nummer. 

10.  Inköp Styrelsen beslutade att avsätta 10 000 kr i startbidrag, till inköp av 

tårtor, till den 6 juni för de som arbetar i vården m.fl.  

 

11. MCT Diskuterade att vi eventuellt kör egen knixträning 13 juni om läget 

för Covid-19 inte medger knix för deltagare. 

12. Övriga frågor/info I samband med ordförandemöte digitalt har ett förslag om 

förändring av distriktstian diskuterats. Sista juni ska vi lämna 

besked om förslaget. Styrelsen beslutar att vi är för förslaget och 

Pär meddelar riks. 

13. Nästa möte Något nytt datum beslutades inte. Tomas kallar i samråd med 

Monika. 

14. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet. 
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_______________________________                  ______________________________                    

Tomas Engberg Monika Olofsson 

Ordförande Sekreterare 


