
 

  

 

 

Verksamhetsberättelse 180101 - 181231 

 
Styrelsen har haft 10 st protokollförda styrelsemöten. 

Årsmöte 18 februari 2018. 

Planeringsdag 24 november och 3 december 2018. 

 

Styrelsen har under året bestått av: 
Ordförande Tomas Engberg.  

Sekreterare Monika Olofsson. 

Kassör Pär Nilsson. 

Vice ordförande Stig Eriksson.  

Vice sekreterare Lena Lundberg. 

Ledamöter Siw Kristiansen och Kent Mårdbrink.  

Suppleanter Dennis Jonsson och Ola Sjödin-Wahlström.  

 

Övriga valda av årsmötet, valberedning Ove Olofsson. 

Revisorer Peter Ekholm och Jill Lantz. 

 

Övriga funktioner har bestått av MCT, vägspanare, instruktörer, aspiranter och resurser. 

 

Medlemsantalet var 672 st den 31 december 2018. 

 

SMC Jämtland har nu sina möten på Harley House. 

 

SMC Jämtland har under året genomfört/deltagit i: 
 

Ordförandemöten 20 april och 17 november. 

Instruktörskurs i Lycksele 17-18 mars med 5 st deltagare. 

SMC´s riksårsmöte i Lycksele 21 april, med 4 st deltagare. 

Egen avrostning 7 maj.  

MC-dag på Opus 12 maj med 23 st deltagare.  

Tjej-avrostning 23 maj med 6 st deltagare. 

Flaggkörning 6 juni. Det var 23 flaggor som delades ut av mc-åkare. 

Knix på Bergringen 9 juni med 16 st deltagare.   

Light gruskurs 14 juli, med 10 st deltagare. 

Knix på Bergringen 18 augusti med 10 st deltagare. 

Examination i Gävle 24-26 augusti, Pär och Ove deltog och examinerades som instruktörer. 

Introduktionskurs i Romme 31 augusti där Dennis och Peter deltog.  

Riksträffen i Romme 31 augusti-2 september. 

        

Jamtland Bike Week inleddes med Poker run den 21 juli, som anordnades av ÖMCK i 

samarbete med SMC. Turen avgick från Stortorget och samlade ca 25 hoj-åkare. Efter 

genomförd tur, så avslutades dagen med utställning och prisutdelning. 

7 st deltog på Storkurshelg 17-18 november på Quality hotell på Arlanda stad. 

 

 



Skrivit i Distriktsspalten i MC-folket. 

Vi har haft representanter med på JHMC-mötena. 

På årsmötet 18 februari utsågs Ted Bengtsson och Pär Åberg, till årets SMC-are, för sitt 

engagemang i Jamtland Bike week för att skapa gemenskap bland alla motorcyklister.  De 

fick SMC-standar, diplom och blommor vid ett senare tillfälle. 

Arbete har gjorts på vår släpvagn, som vi kan ha med utrustning i, vid våra arrangemang. 

 

Vi försöker även påverka våra beslutsfattare angående hur vägarna ser ut i 

Jämtland/Härjedalen. I år har det varit allt för mycket grus kvar och det är inte 

tillfredsställande för oss MC-åkare. Det finns även allt för många hål som också är farliga.

  

Det är även brister/felaktig skyltning i samband med snabellagning. Det är påtalat till berörda 

parter. 

 

 

Styrelsen: 

 

 

____________________________                             _____________________________ 

Ordförande Tomas Engberg                                        Sekreterare Monika Olofsson 

 

____________________________                             _____________________________ 

Vice sekreterare Lena Lundberg                                  Kassör Pär Nilsson 

 

____________________________                              ___________________________                                       

Vice ordförande Stig Eriksson                                      Ledamot Siw Kristiansen 

 

____________________________ 


