
 
  
 
 
 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Johan Lindström, Herrhagsvägen 35, 791 75 Falun 
Tel: 076-826 81 33 
E-post: johan.lindstrom@outlook.com 

Protokoll Styrelsemöte 6 Februari 2021, Distans, Kl: 10.00 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande öppnar mötet 
             
§2 Godkännande av dagordningen: 
 Dagordningen godkänns. 
  
§3 Närvarande: Johan Lindström, Yvonne Rud, Mona Stolpe, Max Kalliga, 

Torsten Andersson, Henrik Mattsson, Tony Roth, Marie Börjesson, Johan 
Kalstens, Pälle Lekander 

 
§4 Genomgång av föregående protokoll: 

Föregående protokoll godkänns. 
  
§5 Kassarapport/Ekonomi: 
 God likviditet, mycket få händelser under året pga pandemin. 
  
§6 Hemsidan/Mas-bladet/Distriktsnytt till MC-folket: 

Inget att rapportera. 
  
§7 Instruktörsverksamheten:  

 Säsongens föreslagna datum för genomförande av grundkurser på 
Amsberg gokartbana och Monzta banan i Älvdalen har godkänts. 

 Avrostningen i samband med Hobergsrallyt den 1 maj kommer att 
genomföras. 

 SMC Dalarnas styrelse beslutade att erbjuda alla nyblivna (2020) 
samt blivande körkortstagare en gratis knixkurs på Hedemora 
gokartbana den 23 maj. Vi föreslår också att vi ska informera 
pressen om detta fina erbjudande. 

 3 – 4 september är bokat för kommande examinationer i Västerås 
och Kristianstad. Vi har i dagsläget 3 aspiranter men planerar att 
skicka 2 av dessa till examination detta år. 

  
§8 Actionlista/aktiviteter: 

 Styrelsen planerar att genomföra Motorcykelns dag 6/6, besöks 
förslag: Slaget vid Brunnbäck firar 500 år.  

 SMC Dalarnas årsmöte genomförs i år digitalt pga pandemin, 
kallelse har gått ut via e-post till samtliga medlemmar, samt ligger 
ute på hemsidan. 

 Möjliga suppleanter och ledamöter diskuterades.            
 Förbereder det digitala Årsmötet 2021-03-10. Genomgång av 

mötestider, samt dokument revideras och godkänns. 
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Arbetsutskottet får i uppdrag att lägga ett budgetförslag till 
årsmötet. 

 
§9 Rapport från aktiviteter: 
 Inget att rapportera. 
 
§10 Övriga frågor: Kursdeltager på SMC´s kurser kan begära kvitto för 

möjlighet till friskvårdsbidrag. 
  
§11 Nästa möte: Digitalt årsmöte den 13 mars kl.13.00 – 15.00 samt 

Konstituerande möte den 14 mars kl. 10.00. 
 
§12 Mötet avslutas. 


