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SMC Jämtland protokoll 200629 

 

Plats:  Harley house 

Tid:    18:10 – 19:25 
 

 

§ Ärende Beskrivning 

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

2. Närvarolistan Tomas Engberg, Pär Nilsson, Siw Kristiansen, Kent Mårdbrink, 

Lena Lundberg, Stickan Eriksson, Monika Olofsson och Ove 

Olofsson.   

3. Godkännande av 

dagordning 
Dagordningen godkändes. 

4. Föregående 

protokoll 
Föregående styrelseprotokoll 200513 gicks igenom och läggs med 

godkännande till handlingarna. 

5. Ekonomisk rapport Pär redovisade vårt ekonomiska läge.   

Insamlingen till tårtorna gick bra och vi har ett överskott. Pär kollar 

med regionen om vi kan fördela detta mellan t.ex. Sveg och 

Strömsund. 

6. Inkommen post Fakturor från de som levererade tårtor, hyra för lokalen på Harley 

och för Knixen i Svenstavik den 13 juni. 

3 askar med masker har inkommit från riks. 

7. MC Folket Manusstopp 12 augusti med utgivning v 37, 2020 för nr 7 av MC-

folket. Lena skriver tillsammans med Pär bl.a. om tårtutkörningen 

och summerar kurserna. 

8. Länsinformation -   

Vägspanare 
Stickan har varit i kontakt med både kommunen och trafikverket 

om sopning av rondeller.  

9. Aktiviteter Gruskurs 4 juli. 

Knix i Svenstavik 15 augusti. 

10.  Inköp Beslutade att sallad ska köpas in till deltagarna på gruskursen 4 juli. 

Beslutade att beachflaggorna ska kollas i samband med att förrådet 

gås igenom. Ev. inköp av trälådor på Jula för beachflaggorna. 

Tomas ansvarar. 

 

11. MCT Skolchefen Staffan anser att vi kan köra igång våra kurser med 

restriktioner. 

Vid knixen i Svenstavik var det 16 deltagare. 

Diskuterade vilken avgift vi ska ta av deltagare på knix och 

beslutade att det ska vara 400 kr för medlem inkl. mat och 650 kr 

för icke medlem inkl. mat. 

De som i samband med kursen blir medlem får rabatt och betalar då 

300 kr samt medlemsavgiften i SMC på plats. 

Styrelsen beslutade att Pär gör en reseräkning för bilkörningen 

mellan Svenstavik och Nälden den 13 juni. 
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§ Ärende Beskrivning 

12. Övriga frågor/info Tidigare protokoll ska arkiveras i vårt förråd. Årets har Monika 

kvar. 

13. Nästa möte Nästa styrelsemöte 10 augusti kl. 18:15 på Harley house. 

14. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet. 

 

 
 

_______________________________                  ______________________________                    

Tomas Engberg Monika Olofsson 

Ordförande Sekreterare 

 
 


