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Protokoll: 
 
§1 Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen. 
 
§2 Styrelsen presenterar sig:  

Ordförande: Johan Lindström, Vice Ordförande: Mathias Bauer, Sekreterare: Yvonne Rud, 
Ledamot: Marie Börjesson och Max Kalliga, Suppleant: Johan Karlstens 

 
§3 Klubbarna presenterar sig:  
 Red Wings Mora:  Sören Pettersson 
 Leksand/Gagnef mc klubb:  Lars-Olof Lissel 
 Västerdala mc klubb:  Anneli Wahlström 
 Dala Street Figthers, Hedemora : Johan Karlstens 
 Mckt, Borlänge:   Yvonne Rud  
 
§4 SMC´s nya kalender 
 Mathias informerar om den nya hemsidan och hur man anmäler aktiviteter till SMC kalendern. 

Gå in under Club - Kalender – skapa träff och fyll i alla uppgifter. 
 Sista anmälningsdatum är 15 december. 
 Elin kommer att sammanställa allt i mitten på januari och den färdiga SMC kalendern kommer 

ut i mars. 
 
§5  Klubbarnas planering inför 2021 
 Red Wings   
 Planerar för att årets alla inställda evenemang ska kunna genomföras 2021.  

Siljans träffen 4-6 juni.  
Britannia rallyt 6-8 eller 13-15 augusti. 
Campingen kommer att vara öppen under juni, juli och halva augusti 2021. De har haft 
campingen öppen även i år och det blev en mycket bättre säsong än de kunde hoppas på under 
rådande pandemi. De Corona anpassade campingen med att ha receptionen utomhus och 
mindre servering av mat.   

 Leksand/Gagnef mc klubb 
Har för avsikt att genomföra avrostningen i samband med Hobergs rallyt och kvällsträffen som 
anordnas första onsdagen i juli.  
De fortsätter också med sina onsdagsturer med eget fika, som de tycker var ett bra alternativ i 
spåret av pandemin. 

 Västerdala mc klubb 
Anordnar onsdagsturer from maj – oktober om vädret tillåter, kommer att läggas upp i SMC 
kalendern. Ordförande berättar också att klubben är mycket aktiv trots ett relativt lågt 
medlemsantal under vanliga år. Klubben har beslutat avvakta med avrostningen till våren. Ett 
önskemål framfördes också om att få besök av SMC instruktör för information om trafiksäkert 
sätt att köra i kortege. 
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Dala Street Figthers 
Klubben årliga evenemang vid Hamrebanan är planerat till 22-23 maj. Ett förslag ligger också 
på att anordna interna körningar på banan varannan torsdag under säsong. 

 Mckt, Borlänge 
Häxrallyt kommer att anordnas 29 maj och läggs ut i SMC kalendern. Klubben har också 
anordnat ett antal uppskattade dagsturer under denna säsong, något som kommer att fortsätta 
nästa säsong. 

  
§6 SMC Dalarna uppmanar alla som är ute och åker att fråga om fika och matställen de besöker är 

intresserade att lämna rabatt till oss mc åkare, om så är fallet registrerar ni det på SMC´s 
hemsida under rubriken Intressanta platser/rabatt.  

 
§7 SMC kalendern, se ovan.  
 
§8 Har ni något intressant att berätta för alla motorcyklister, t ex. en resa, en träff eller annat 

roligt, skriv gärna ner det och skicka till MAS-bladet, gärna med bilder till 
  
§9 Övrigt 
 Vilka förväntningar har SMC Dalarna på klubbordföranden? 
 Önskvärt är om ordföranden dyker upp på möten och att de lägger upp alla aktiviteter i 

kalendern samt meddelar vilka medlemmar som är anslutna till SMC för att få ”Klubbratt” 
tryckt på sitt medlemskort. 

 
§10 Mötet avslutas 
   
  
 
    
   
 
 
 
 


