
 
  

 

 

 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Johan Karlstens, Vallvägen 26 776 33 Hedemora 
Tel: 076-064 19 82 
E-post: johan.kalstens@gmail.com 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2022-04-26 för SMC-Dalarna 

 

 

§1 Mötets öppnande 

 Ordförande öppnade mötet 18:15 

 

§2 Godkännande av dagordningen: 

 Ja 

  

§3 Närvarande: 

 Johan Karlstens, Yvonne Rud, Marie Börjesson, Tony Roth, Lena Dehlin 

 

§4 Genomgång av föregående protokoll: 

 Föregående protokoll godkändes 

 

§5 Kassarapport/Ekonomi: 

 Ekonomin är god. Ingen kassör medverkade på mötet.  

  

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

• Informatören gav information om vad som kommer att tryckas i MC-

folket. Men informatören hade inte fått in någon ny info sedan förra mötet. 

  

§7 Instruktörsverksamheten: 

• Marie berättar att allt går enligt plan 

• Lena (med hjälp) ordnar med grillningen på Riksträffen 

• Kul med aktiva aspiranter som vill mycket 

• 19 anmälda till tjej knixen just idag 

  

§8 Actionlista/aktiviteter: 

• Motorcykelns dag 6/6, turen kommer att gå till Caltexmacken i Stumsnäs. 

SMC bjuder inte på något utan det blir bara en sammankomst. 

Det blir avfärd från tre platser  

- Tony från OK macken i Gagnef 11:00 

- Henrik från Gruvrondellen i Falun 11:00 

- Lena från Frendo i Säter 10:00 och även ett stopp i Borlänge vid 

MotoBikers 10:45 för att hämta upp fler. 

Ett SMS (070–5642851) skickas till Caltexmacken vid avresa för att meddela 

hur många vi kommer. 

• Avtackningar 3 Falukort á 300 sek ska köpas och lämnas till Johan, 

Torsten och Max. Dessa kort ska köpas och lämnas av Henrik och Yvonne. 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Johan Karlstens, Vallvägen 26 776 33 Hedemora 
Tel: 076-064 19 82 
E-post: johan.kalstens@gmail.com 

§9 Rapport från aktiviteter: 

• Influensers har börjat med sina inlägg på Facebook och Instagram 

• Om någon vill göra en spontantur, lägg ut en blänkare på Facebook 

 

§10 Övriga frågor: 

Provkörning Cake Sjösidan Falun – denna provkörning blev inställd 

  

§11 Nästa möte: 

 9 Augusti kl. 18:00 på SMC kansliet 

 

§12 Mötet avslutas  

 Ordförande avslutade mötet 19:40 och tackade för intresset 

 

 

 

 

……………………………...                      …………………………………… 
 Ordförande Johan Karlstens                  Vice Sekreterare Lena Dehlin 
 

 


