
 
  
 
 
 

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

Protokoll Styrelsemöte 24 mars 2021, Distans, Kl: 18.30. 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande öppnar mötet 
             
§2 Godkännande av dagordningen: 
 Dagordningen godkänns. 
  
§3 Närvarande: Johan Lindström, Yvonne Rud, Max Kalliga, Torsten 

Andersson, Henrik Mattsson, Tony Roth, Marie Börjesson, Johan 
Kalstens, Mona Abbasi 

 
§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: 

Nya hemsidan på gång och Johan Lindström kommer att bli webmaster 
framöver och axla manteln efter Mattias Bauer. 
Den gamla ska rensas och det som ska vara kvar kommer Johan, Yvonne 
och kanske någon mer bestämma.  

  
§7 Instruktörsverksamheten:  
 

 Tjejkurs 14-16 maj har cirka 25 st anmälda hittills. Mindre grupper 
kommer att göras bland annat. 

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

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

 4/6 Knix på Hedemora Gokartbana. 
 Fem knixkurser är bestämda för Amsberg. 
 18-20 juni är det kurs på Montzabanan.  
 Internutbildning på Amsberg och på Monztabanan dagen innan 

kurs. 
 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. 
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§8 Actionlista/aktiviteter: 
 Representanter vid Hamrebanan/Dala Streetfighters 22-23/5 och 

vid Hedemora Gokartbana 23/5 är Yvonne Ruud, Johan Karlstens, 
Tony Roth, Johan Lindström, Mona Abbasi och Henrik Mattsson.   

 Mekarkurs ställs in år. Nya tag nästa år.     
 Roliga körningar med våra medlemmar ska genomföras. Förslag är 

att införa körningar var eller varannan vecka.    
 Minneskörning ska genomföras under sensommaren tillsammans 

med Fonus. Maria från SMC:s kansli ska tillfrågas att berätta om 
säkerhet i trafik mm samt Conny Sohlberg från Fonus berättar om 
döden mm. 

 ”En kväll på MC”. Intresse finns för att genomföra detta. Lista på 
ledamöter finns med kontaktuppgifter. Datum för detta är 
sommar/sensommar.  

 Värdebevis 50% Knixkurs ska tas fram för att kunna ge ut till 
elever som gjort Risk 1 genom Trafikskolor runtom i Dalarna. 
50 st per skola. Marie Börjesson och Johan Karlsten är ansvariga. 
Giltighetstid på dessa är under 2021. 
 
 

   
 
§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: Teamsmöte den 17/5 kl 18.30. Vid bra väder, fysiskt möte 

utomhus.  
 
§12 Mötet avslutas. 


