
 
  
 
 
 

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

Protokoll Styrelsemöte 28 november, Distans, kl 14.30 
 
§1 Mötets öppnande 
             
§2 Godkännande av dagordningen:  
 Dagordningen godkänns. 
  
§3 Närvarande: Johan Lindström, Mathias Bauer, Yvonne Rud, Mona 

Stolpe, Marie Börjesson, Max Kalliga, Johan Karlstens, Tony Roth 
 
§4 Genomgång av föregående protokoll:  

Föregående protokoll godkänns. 
 
§5 Kassarapport/Ekonomi: Stabil och oförändrad ekonomi 
  
§6 Hemsidan/Mas-bladet/Distriktsnytt till MC-folket: 

 Mathias informerar om den nya hemsidan och hur man anmäler ak-
tiviteter 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 fär-
diga 
SMC kalendern kommer ut i mars. 

 
§7 Instruktörsverksamheten: 

 Priser 2021. Styrelsen beslutar att helgkurser på Monztabanan ska 
kosta 2 900:- för medlemmar, 3 400:- för icke medlemmar. 
Knixkurs 350:- för medlemmar och 500:- för icke medlemmar. 

 Planering 2021 startade med MCT mötet föregående helg med 
förhoppningar om att vi ska kunna genomföra 2 helgkurser på 
Monztabanan. Tjejkursen i maj och en mixad kurs i juni.  

 7 knix kurser + eventuellt en på Riksträffen, knixkursen den 23 maj 
ska reserveras för förare med nytagna körkort. 

 Vid nästa möte den 6 mars ska planering av övningar göras och 
mötet föreslås hållas på Gylle Hotell som avslutas med middag 
tillsammans med styrelsen. 

  
§8 Actionlista/aktiviteter: 

 Fältassistent Veronica Vesterholm har ställt en fråga till styrelsen 
angående motorburenungdom i Hedemora. Planen är att skapa två 
event/år vid Hamrebanan och där samla så många 
motororganisationer som möjligt. Styrelsen beslutar att stödja detta 
initiativ. 
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 Styrelsen beslutar att Årsmöte 2021 blir digitalt, då det krävs en hel 
del arbete att planera detta. Datum 13 mars. Johan, Mathias och 
Yvonne förbereder dagordning till årsmötet. 

 Kallelse till Årsmöte går ut med MC-folket nr 2. 
 Dala Streetfigthers motordagar planeras till 22-23maj. Eventuellt 

kommer SMC Dalarna delta med några instruktörer. 
 
§9 Rapport från aktiviteter: 

 Finns inget att rapportera. 
 
§10 Övriga frågor: 

 Julbordet är inställt. 
 Kommunikationsplanen är färdig och utskickad till styrelsen. 
 Uppdrag i styrelsen bör göras tydligare och samtliga 

styrelsemedlemmar ombeds fundera på vilka uppdrag man kan 
tänkas ta i styrelsen. 

  
§11 Nästa möte:  6 februari kl. 10.00 på kansli eller digitalt 
 
§12 Mötet avslutas. 
 
 
 
 
Johan Lindström     Yvonne Rud 
 
__________________    ____________________ 
Ordförande      Sekreterare 
 


