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SMC Jämtland protokoll 200916 

 

Plats:  Harley house 

Tid:    18:00 – 19:10 
 

 

§ 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, Pär Nilsson, Monika Olofsson och Peter Ekholm.     

3. Godkännande av 

dagordning 
Dagordningen godkändes. 

4. Föregående 

protokoll 
Föregående styrelseprotokoll 200810 gicks igenom och läggs med 

godkännande till handlingarna. 

5. Ekonomisk rapport Pär redovisade vårt ekonomiska läge.   

  

6. Inkommen post Faktura från ICA gällande Knixen i augusti. 

7. MC Folket Manusstopp 17 september med utgivning v 43, 2020 för nr 8 av 

MC-folket. Lena skriver bl.a. om de kurser som varit och tackar för 

säsongen. 

8. Länsinformation -   

Vägspanare 
Konferenshelgen hösten -20 är inställd. 

Evt. ordförandemöte 14 eller 21 november. Antingen så åker 1 

representant från varje distrikt dit eller så sker mötet digitalt.  

Årsmötet kommer att ske digitalt perioden 31 oktober till 7 

november. Medlemmar som vill vara med och diskutera frågorna 

under perioden 31 oktober till 6 november ska först registrera sig. 

För att sedan kunna vara med på årsmötet 7 november, så ska 

medlemmarna registrera sig igen. Se information om detta på 

hemsidan. 

Pär har varit intervjuad av LT angående Trafikverkets sänkning av 

hastigheten på vägarna. Vi vill att Trafikverket ska se över vart 

olyckorna sker. 

Stickan har åter igen varit i kontakt med trafikverket angående de 

potthål som finns på Vallsundsbron. De är nu åtgärdade. 

9. Aktiviteter 27 september görs en utbildnings/funktionärsdag på Jämthalka i 

Lungre om vädret tillåter. Pär mailar ut inbjudan till alla 

funktionärer. Samt även till 3 st framtida resurser/instruktörer. 

Beslutades att styrelsen ska åka iväg för utbildning och strategi 

framåt för verksamheten. Evt. i slutet av november. Siw kontaktar 

några hotell angående priser och datum och återkopplar till 

styrelsen. 

10.  Inköp Inget för närvarande. 

11. MCT Oves examination gruskurs 18-20 september i Rosersberg är 

inställd på grund av för få anmälda. Ove har fått en inbjudan att 

vara med på workshop för grusinstruktörer i Säfsen 2-4 oktober. 

Styrelsen beslutade att Ove åker dit. 
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§ Ärende Beskrivning 

Angående Råd & Riktlinjer 3.0 så finns det några som inte har gått 

den ännu. Evt. är det så många att vi borde kunna få den utförd på 

hemmaplan.  

Angående HLR, så återkommer vi även med den. 

 

12. Övriga frågor/info Inga övriga frågor. 

13. Nästa möte Nästa styrelsemöte görs i samband med styrelsens utbildningsdag 

någonstans i Jämtland. 

14. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet. 

 

 
 

_______________________________                  ______________________________                    

Tomas Engberg Monika Olofsson 

Ordförande Sekreterare 

 


