VÄSTMANLAND
Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-03-18
Närvarande: Tor Berg, Marie Berg, Linda Claesson, Mathias Elofsson, Bengt Nilsson,
Kenneth Källkvist, Nicklas Hesselbäck, Solveig Nilsson, Sören Karlsson

§1. Ordförande förklarar mötet öppnat

§2. Solveig Nilsson valdes till justerare

§3. Dagordningen godkändes

§4. Genomgång av föregående mötesprotokoll

§5. Skrivelser och post
Inget att rapportera

§6. Ekonomi
Bengt redovisade det ekonomiska läget
Vi har fått ett ekonomiskt bidrag från NTF

§7. Att göra:
•
•
•
•

Profilkläder-piké tröjor beställda
Flyers klara
En enkät med frågor från kommunen angående trafikplaneringen. Den tas med till
mässan- Tor gör ett förslag.
Info till mc-kortstagare på trafikskolor. Tor har skickat mail till alla trafikskolor men
ej fått någon återkoppling.

•
•
•

Planera en tur till Borlänge-kansliet-Kenneth
Dekaler skall skickas till våra rabattställen- Marie och Sören
Sala Silvertown vill ha hjälp med en manifestation som rör mcparkeringar i SalaKenneth

§8. MCT
•
•
•
•

Pris för avrostningen klar. 200kr/deltagare inkl mat
Tor lägger upp en anmälningslänk till grustouringen
Sviestad storbanekurs-planeringen klar
Besöka ATT den 10/5 för att lära oss Start2ride. Tor, Bengt, Nicklas och Sören åker. Målet är
att vi ska kunna köra en egen start2ride i sensommar/höst

§9. Länsinformatör/Webmaster
•
•
•

Info till månadsspalten skickar Linda in.
SMC anslutna klubbar har nu en fungerande mail
Kvällstouringar skall läggas ut på hemsida och kalender-Marie och Linda

§10. Ordförande
•
•

Kenneth informerade om en del frågor som togs upp på ordismötet. Flytt av
kalenderår var en fråga som togs upp.
Länstian förblir oförändrad

§11. Övrigt
•

•

Tor informerade om att det varit ett jättebra möte med Västerås stad. Remissvaret fick
mycket beröm och vi är numera en remissinstans. Syftet med mötet var att vi ska
erbjuda våran hjälp när det gäller mc-frågor i trafikplanen.
Grillkväll för styrelsen den 23/5 kl18:00 hos Marie och Tor

§12. Nästa möte: Tisdag den 29/4 kl 19:00 hos Bengt

§13. Ordförande förklarar mötet avslutat

………………………………….

………………………………

Vid pennan: Marie Berg

Justerare: Solveig Nilsson

