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Protokoll Styrelsemöte 30 september, SMC-kansliet, Kl:18.30 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande Johan Lindström öppnade mötet 18.41 
 
§2 Godkännande av dagordningen: 
 
 SMC Dalarnas styrelse beslutade att: 
 Godkänna dagordningen i sin helhet 
 
§3 Närvarande: 

Johan Lindström, Marie Börjesson, Johan Karlstens, Henrik Mattsson, 
Tony Roth, Mathias Bauer. 

 
Eftersom sekreterare Yvonne Rud inte kan närvara föreslås Mathias Bauer 
att agera mötesserkreterare. 

 
 SMC Dalarnas styrelse beslutade att: 
 Välja Mathias Bauer som mötessekreterare för detta styrelsemöte. 
 
§4 Genomgång av föregående protokoll: 
 Ordförande går igenom föregående protokoll. 
  
 SMC Dalarnas styrelse beslutade att: 
 Godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna. 
 
§5 Kassarapport/Ekonomi: 

Kassör Mona Abassi Stolpe har skickat över kassarapporten. SMC Dalarna 
har idag ca 294 000 kronor. 

  
§6 Hemsidan/Mas-bladet/Distriktsnytt till MC-folket: 

SMC riks byter affärssystem, detta innebär att delar av hemsidan kommer 
ligga nere samt att vissa funktioner som SMC Dalarnas ideellt aktiva 
använder sig, som portalen, byts ut helt. Även hemsidan kommer bytas ut 
inom kort. 
 
Mathias har varit i tidningen och tv och pratat om konsekvenserna av 
sänkta hastigheter vägar runt om i länet och landet tillsammans med 
SMC:s Maria Nordqvist. SMC Riks kommer hålla ett informatörsmöte i 
slutet av oktober. 
 
En påminnelse om till klubbarna att lägga in sina kommande aktiveter 
inför nästa år kommer gå ut snart. 
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§7 Instruktörsverksamheten: 
2 aspiranter till R&R, en instruktör kvar att examineras till nästa säsong. 
En ny aspirant. Tre kurser har genomförts, två på amsberg och en på 
Måntza. På amsbergskurserna var det fullbokat. På kurserna har avstånd, 
hygien och andra corona-restriktioner fungerat bra. Måntzahelgen har 
fungerat bra, hotellet levererade mat ut till banan, det upplevdes som 
mindre stressigt, mer vilsamt och trevligare. Dessutom blev det enklare 
med planeringen under dagen. Dock så var det färre deltagare än önskvärt.  
 
Instruktörerna har även haft instruktörsdagar med övningar, det var väldigt 
nyttigt och lärorikt. Instruktörerna har även varit på Lundgrensdygnet och 
haft KNIX med Lundgrens. KNIX-kursen med lundgrens ingick även i 
SMCs grundkurser. Instruktörerna passade på att göra reklam för 
Måntzahelgen.  
 
Styrelsen diskuterade prissättningen på kurserna. 
Marie presenterade även ett förslag om att ha en gemensam träff 
tillsammans med instruktörerna och styrelsen. Marie sätter ett datum för 
instruktörsmöte och bjuder in styrelsen för en gemensam träff. SMC 
Dalarna står för mat och alkoholfri dryck 

  
§8 Actionlista/aktiviteter: 

 Ordförandemöte 
Ordförandemöte med klubbarna ska hållas. Johan ska kolla på 
möteslokal. När möteslokalen är bokad bjuder styrelsen in SMC-
anslutna klubbarna. 
 
SMC Dalarnas styrelse beslutade att: 
Hålla ordförandemöte för SMC-anslutna klubbar 28 november 
13.00. 
 

 ”Styrelseturer” 
Johan har funderat på att anordna turer anordnade av SMC 
Dalarnas styrelse. Det behöver inte vara något schemalagt och 
återkommande, men ett par gånger per säsong. Johan tycker att det 
är ett utmärkt tillfälle för styrelsen att träffa distriktets medlemmar. 
 

§9 Rapport från aktiviteter: 
 Inga andra aktiviteter än kurser har gått av stapeln. 
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§10 Övriga frågor: 
 Kommunikationsplan 

Bordläggs till nästa möte. 
 

 Folkrörelserådet 
Johan har sökt bidrag från Folkrörelserådet för vårt 
trafiksäkerhetsarbete. Svar har inte kommit än. 
 

 SMC Årsmöte 
SMC Riks årsmöte sker i år digitalt. Det går att anmäla sig till 
årsmötet nu, från 31 oktober går det att läsa och kommentera 
möteshandlingarna. 7 november sänds årsmötet online. Johan 
föreslår att SMC Dalarnas styrelse kan delta på mötet gemensamt. 

 
Johan informerar även om att SMC distriktsordförandemöte 
planeras att genomföras fysiskt den 21 November på Arlanda. 
 

 KNIX-kurs för nya körkortstagare 
Mathias föreslår att SMC Dalarna bjuder nya körkortstagare från 
kommande säsong på en gratis knix-kurs och avrostning i början 
av säsongen. För nya medlemmar kan vi ge en goodiebag. Även de 
som övningskör ska vara välkomna. 
Marie planerar en dag tillsammans med instruktörerna. 
 
 

§11 Nästa möte:  
Nästa möte sker 28/11 klockan 14.30, dvs efter ordförandemötet. Johan 
återkommer med plats. 

 
§12 Mötet avslutas. 
 Mötet avslutas 19.35 
 
 
 
Johan Lindström     Mathias Bauer 
 
__________________    ____________________ 
Ordförande      Sekreterare 
 


