
 
 

 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna 2021-05-17 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande öppnar mötet.  
 
§2 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkänns. 
 
§3 Närvarande 

Johan Lindström, Henrik Mattsson, Max Kalliga, Yvonne Rud,  
Marie Börjesson, Mona Abbasi, Johan Kalstens, Torsten Andersson och Tony Roth. 
 

§4 Genomgång av föregående protokoll 
 Föregående protokoll godkänns. 
 
§5 Kassarapport 
 Fortsatt god likviditet. Distriktstian kommer in i maj.  
 
§6 Hemsidan/MAS-bladet 

Inloggning till nya hemsidan finns. Johan och Yvonne kommer att ta tag i den 
framöver. Hemsidan ska städas innan 31/5.  
Information från Transportverket kan/ska läggas ut på hemsidan. Tex var 
vägarbeten och liknande finns.  

 
§7 Instruktörsverksamheten 

 Knix för nya mc-åkare. 11 st anmälda i nuläget.  
Knix 4/6 är det 18 st anmälda.  
Grundkurs Älvdalen 18-20/6, 17 st av 30 totalt. 
Knix Amsberg 28/6, 9 st anmälda. 
Knix Amsberg 9/7, 4 st anmälda. 

 
§8               Distriktsnytt till MC-folket. 

          Till spalten ska vi skicka in något vid dessa datum: 
          För nr 6 gäller 31/5, för nr 7 gäller 2/8 och för nr 8 ska det vara inne 13/9. 

  
§9           Actionlista/aktiviteter 

 Inventering av give-aways och broschyrer ska göras. 
 Körning på Hamrebanan inställd pga restriktionerna. Ej genomförbart.  

Representanter från SMC på kurser ska inte vara denna sommar med pga 
restriktionerna.  
En kväll på MC ställs in pga att våra lokala politiker ej var intresserade. 
Styrelseturer ställs in pga restriktionerna tillsvidare. 
Minneskörning med Fonus ställs in pga restriktionerna tillsvidare. 
Motorcykelns dag 6/6 ställs in pga restriktionerna.  
 



 
 

§10  Rapportering från aktiviteter 
 Avrostning 1/5 Insjön. Kallt och cirka 10 medverkande. 

Avrostning 2/5 Rättvik. Kallt och cirka 20-25 medverkande. Lyckat och bra med 
plats för aktiviteten. 
Tjejkursen 14-14/5 var jättetrevlig och lyckad. 25 st kursdeltagare.  
 

§11 Övriga frågor.  
 Värdecheck Knixkurs trycks upp i 1000 exemplar och gäller 2021/2022. 

 
§12 Nästa möte 

Solsken bokas till söndag 15/8 klockan 1200 och vi tar en tur på hojarna.  
Vi utgår från OK/Q8 Mini vid Ica Maxi Borlänge. Henrik ansvarar för färdväg 
och bokar bord för mat och möte på exempelvis Vidablick eller Diner 45.  
 

§13 Mötet avslutas 
  

 
 
 
 
 
 
…………………………….                       ……………………………….. 
 Ordförande Johan Lindström                   Sekreterare Henrik Mattsson 
 
 
 
 
          
 
 


