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Närvarande:  
Anders Hjelm (AH), Olle Furåker (OF),  Jan Bondesson (JB),  Tina Malm (TM)
Anders F Eriksson (AFE), Torbjörn Lindgren (TL), Sören Uppman (SU), Lena Gustavsson 
(LG) ny suppl.  och Erik Andersson (EA) kom sent.
Frånvarande: 
Jan Lindberg (JL), Mikael Ollgren (MO), Yvonne Rengren (YR), Björn Ström (BJ), 
Sören Nordlund (SN), David Lagerström (DL), Daniel Gessre (DG)

                                  
§1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll

Ett litet fel i Närvarolistan; (BS) saknades i text, Föregående protokoll godkändes.

§4 Ekonomi

Ingen Ekonomisk rapport från kassör av YR (semester).

§5 Post och skrivelser 

En del reseersättningar skänkta till SMC fonder.

§6 Informationsgruppen
A9 Informatör och Redaktör 
Nymedlemstouring, knix och Gruskurs på g.  Knixens sista måndag kväll är den 14/8 sen blir 
det söndagar. Manusstopp 14/8 till MC Folket Tina Malm skriver och uppmanar alla att ta kort
och skriva lite text om SMC U händelser som skickas till (TM).                                                           
Diskussion angående Länsträffen 10/8 kl.18:- Polacksbacken, avslut i Fjällnora m korv o fika. 
AFE) fixar 3 st. priser 200, 300 och 500 kr, presentkort på Lelles  till tipspromenaden.

b) Webmaster. TM och AH har blivit adminstratörer på Facebook och Anders Ljunqvist har 
fått inloggning till websidan så han kan hjälpa till som webmaster där. 

c) Touringansvarig, (TL) Nymedlems Touring 20/8 kl.11, start vid Lelles går mot Sandviken,
(TL) fixar fika o macka. Flera i styrelsen bör komma med
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d) Väg- och fikaguideansvarig: Inget att rapportera

e) Klubbansvarig:   Inget att rapportera                                    

f) Rabatt- och sponsoransvarig, trafikskoleansvarig:  Inget att rapportera
  

§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig:        (AH) 13/8 Prep.-kurs För instruktörsaspiranter  på Rörken.                     

GI examination (examen) i Västerås för Instruktöraspiranterna  25, 
26, 27/8.                          

b) Rörkenansvarig:  (AH) Knix rullar på senaste fullt.                                                                   
Knix nästa måndag, därefter Knix på söndagar.
Kiosk sortiment och priser diskuterades, justeras till nästa år.

c) Avrostningsansvarig    Milersättningar utbetalda.  Inget övrigt att rapportera

d) Grusansvarig (AH) Gruskurs 9-10/9 September på Rörken.

f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig:   Bidrag ifrån Trafikverket gäller bara ’Trampcykelföreningar’   

g) Kioskansvarig:   (JB) Sortiment och priser samt ’swisch’ betalning ses över till nästa år. 
          
h).Se Oss Kampanjen avklarad med priser och alla nöjda.

 
§8 Övriga rapporter samt information från ordförande  

SMC:s årliga Konferenshelg hålls 17-19 november på Quality Airport Hotel Arlanda, AH 
skickar ut en anmälningslista.

Styrelse Konferens (SMC U) förslag på datum 21, 22 /10.  (AH) kontaktar SMC Stockholm 
angående gemensam konf. som har varit på förslag, datum kommer att justeras.

Yogakurs för Hoj folk på gång i Vinter, (JB) har kontakt med Kartik Master som håller sådana 
kurser.        

            

§9 Övriga frågor Avklarat, Inget att rapportera

 §10 Nästa tre möten      Nästa tre möten: 5/9,  3/10,  7/11,  5/12,  alla i Kåken 18:30 

§11 Mötets avslutning (AH) Ordförande avslutade mötet.
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