
 
  

 

 

 

 
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 2022-06-02 för SMC-Dalarna, via Teams kl. 

18:30 

 

 

§1 Mötets öppnande 

 Ordförande öppnade mötet 18:35 

 

             

§2 Godkännande av dagordningen: 

 Dagordningen godkändes med följande tillägg.  

• Protokollet från SMC:s årsmöte saknas, måste få fram det. 

• Punkt från ordförandemötet, Examinations processen 

 

  

§3 Närvarande: 
Johan Karlstens, Yvonne Rud, Marie Börjesson, Henrik Mattsson, Lena Dehlin  

 

 

§4 Genomgång av föregående protokoll: 

 Föregående protokoll godkändes 

 

 

§5 Kassarapport/Ekonomi: 

• Ordförande har nu blivit firmatecknare. 

• 113 995 sek har utbetalats från distriktstian. När ska ansökan till 

distriktstian göras? Kollas upp av Johan. 

 

  

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

• Information kom om vad som kommer att tryckas i MC folket. 

Ingen ny informatörs info sedan förra mötet. 

 

  

§7 Instruktörsverksamheten: 

• Till Knix kursen i Hedemora, för de med nytaget körkort är 8 st. 

anmälda. Till Monsta är 25 anmälda och till Amsberg 19 juni är det 

full grupp. 

  

§8 Actionlista/aktiviteter: 

• Invigning av Motorbitens nya KTM hall sker den 18 juni kl. 10-15. 

SMC kommer att medverka, informera om SMC och hålla en 

tävling där priset är en knix kurs. 

• Max har blivit avtackad, men Johan och Torsten är fortfarande ej 

avtackade, Henrik fixar det snarast. 



 
  

 

 

 

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

• 2 instruktörer ska examineras till hösten, beslut att vi tar kostnaden 

för det. 

• Instruktörskonferens kommer att hållas i Södertälje i oktober. 

Marie bestämmer vilka som åker ner och det är ok att åka redan 

fredag, då konferensen börjar lördag 9:00 

• Beslut att vi ska beställa 75 buffar, 50 vattenflaskor, 25 kepsar 

(Johan beställer). Att kunna dela ut vid tillfälle och även använda 

som priser. 

 

§9 Rapport från aktiviteter: 

  Efter tre månader tar vi in nya influensers. 

 

§10 Övriga frågor: 

• Årsmötesprotokollet saknas fortfarande, måste fram så fort som 

möjligt. Johan jagar fram protokollet 

• Examinationsprocessen kom som en fråga efter ordförandemötet. 

Hur är utbudet på instruktörer, behöver vi flera? Det växer med 

aspiranter och måste jobba för att få behålla dessa. Några kommer 

från kursverksamhet och några trivs mer på stor bana. Mer 

information gällande detta har Marie.  
 

  

§11 Nästa möte:  

 9 Augusti kl. 18:00 på SMC kansliet 

 

§12 Mötet avslutas  

 Mötet avslutades 19:42 av ordförande 

 

 

 

 

 

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

 


