
  

 

Minnesanteckningar Jämtland-Härjedalen MC 140414 
Plats:  Lungre Motorstadion 

Tid:    19:00 – 20:40 

  

     

 

§ Ärende Beskrivning 

 

1. Mötets öppnande Pär öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Han informerar 

om SMC´s verksamhet. Mål, vision, mission.  

Kärnvärden: Ansvar, gemenskap, kärlek till att köra MC. 

Vad gäller fortbildningar så är SMC störst i Sverige. Det 

omfattar t.ex. Knix, grundkurs, avancerade kurser och 

gruskurser. SMC finns även på facebook. ”SMC 

Jämtland”. 

2. Närvarolista SMC: Pär Nilsson, Pelle Sandström, Ulf Dahlberg och 

Monika Olofsson.  

ÖMCK: Stickan Eriksson och Ted Bengtsson. 

TKMC: Roger Jacobsson, Tomas Engberg och Roland 

Rydow. 

SurJämtens MC: Ove Olofsson. 

YBW: Pär Åberg. 

3. Gemensamma 

aktiviteter 
Roland informerade om Stroke Run. Tanken är att 

insamlade pengar ska öronmärkas för rehabersättning till 

drabbade. Inget datum är fastställt för det ännu.  

Yran Bike Week går också in och samlar pengar till detta 

ändamål. Insamlingen pågår hela sommaren och pengarna 

kommer att överlämnas i höst.  

4. Yran Bike Week Ted och Pär redogjorde för att den1 augusti kl 19.00 så 

åker vi till ett gemensamt mål, vart är inte bestämt ännu 

och den 2 augusti går turen från hamnen klockan 14. 

Insamlingen av pengar sker och sedan går färden till 

Skärvången. Detaljer om det återkommer Ted med. 

Diskuterade ramp i Åre för att visa upp utställningshojar. 

5. Lördag och 

söndags-utflykter 
Beslutade att byta plats med två evenemang. 5 juli tur till 

Västernstaden i Hällesjö och den 19 juli går turen till Ivars 

bilmuseum i Hoting. Avfärd klockan 10:00 från hamnen. 

6. Gemensamma 

pubkvällar 
Beslutades att 26 april är det utgång till Cuprum efter 

klockan 18. Stickan bokar bord. Han undersöker även om 

vi kan få något erbjudande. 

 

7. SMC´s 

arrangemang 
Angående flaggkörningen 6 juni, samling klockan 10:30 på 

Stortorget. Kortege kl 11:15.  

Vid ankomst till Jamtli så är det uppställning vid 

bensinstationen. De som ska köra ut flaggor kör sedan ner 

mot scenen.  

Sätt flaggor på hojen. 

Molanda 5-6 juli, det finns ett fåtal platser kvar. För 1700 

kr får deltagarna mat och kurs i 2 dagar. 



  

 

8. Vilka klubbar var 

med på mötet? 
SMC, ÖMCK, TKMC, SurJämten, samt representant från 

YBW. 

9. Organisation för 

Yran Bike Week 

starten? 

Det mesta är klart. 

10. Övriga frågor TK´s ansökan om medlemskap i SMC har inkommit men 

är inte klart ännu. 

11.  Nästa möte Beslutade att nästa möte sker hos Hog Valley i Överhogdal 

den 25 maj. Gemensam avfärd från hamnen klockan 10:00. 

12. Mötet avslutas Mötet avslutades med gofika. 

 

 

Vid pennan: 

Monika Olofsson 

 

 


