
Sida 1 av 3 
 

 
 

SMC Uppsala 

Box 3057 

750 03  Uppsala 

Utfärdare: Anders Hjelm 

 

Justerare: Roger Söderbom 

Plats för mötet: 

Kansliet, Stångby Vaksala 
Sammanträdesdatum 

 

2012-02-14 

 

18.30 
Verksamhetsåret Sammanträde nr: 

2011-2012 7 

Närvarande: Örjan Söderlund (ÖS), Roger Söderbom (RS), Anders Hjelm (AH), John Brundin 
(JB), Jonnie Söderbom (JS), Tommy Gustafsson (TG), Hans Elmegren (HE), Kaisa Nordquist 
(KN), Fredrik Sandin (FS), Anna Foyer (AF), Hasse Wåger (HW),  

Frånvarande: Roberth Eliasson (RE), Jan Lindberg (JL), Håkan Sjölund (HS), Mikael Ollgren 
(MO), , Sorin Srbu (SS), Torbjörn Lindgren (TL), Isabel Ragnarsson (IR), 

 
§1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen godkänns. 
 
§3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll nr. 6 från den 10 januari 2012 godkändes. 
 
§4 Ekonomi 
 
a) Intäkter 
Inga.uppgifter eftersom kassören inte var med på mötet. Däremot så har ordförande fått kopior på 
skickade fakturor till SMC Stockholm på styrelsekonferensen 12-13 november och avslutningen för 
instruktörerna 8 oktober samt en påminnelse till Lelles för Lellesdagen 14 augusti. 
 
b) Utgifter 
Inga uppgifter eftersom kassören inte var med på mötet. 
 
c) Kontoställning 
Inga uppgifter eftersom kassören inte var med på mötet 
 
d) Övrigt 
Inget att notera. 
 
§5 Post och skrivelser 
 
a) Mail etc. 
JS har fått ett mail från en medlem som heter Hans Melander med ett erbjudande om att få en bok 
”Motormän i ord och bild”. Vi har tackat ja till det generösa erbjudandet. Boken kommer att finnas 
tillgänglig på kansliet att låna för intresserade medlemmar. 
 
b) Postboxen 
UL har (skriftligen) sagt nej till vår förfrågan om lån av asfaltsplan. 
 
§6 Informationsgruppen 
 
a) Informatören 

UPPSALA LÄN 
PROTOKOLL 
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Infogruppen hade möte 7/2 om Motorcykelns dag den 6/6. 
Vi har fått en kontakt via Dannemora Mc med ett band som heter Viktor Odeheims, de begär 4000:- för 
en spelning, men var lite tveksamma till att spela utomhus utan något skydd. Eventuellt kommer någon 
från bandet att vara med på mötet med klubbarna på Rörken 25/3. Styrelsen anser kostnaden vara ok. 
Vi skall försöka få med några Mc-handlare som ställer ut och eventuellt kan ha några lånehojar man 
kan prova. Handelsboden har sagt nej, men vi ska prata med Lelles och Sulas. 
JS tar kontakt med Gavlestunts för att höra om de kan göra en uppvisning och vad det skulle kosta. 

 
 

 
b) Redaktören 
Navet blir 8 sidor, innehållet blir bl.a.  6 juni, tjejtouring, Curths Pilgrimstouring samt den vanliga 
aktivitetskalendern. Manusstopp har varit och den lämnas till tryck nästa vecka för distribution med MC-
Folket nr 3. 
 
c) Webmaster 
Webmastern var inte med på mötet, men ordförande informerade om de ändringar som gjorts på 
hemsidan sedan senaste mötet. 
Dropboxen skall delas ut till samtliga i styrelsen, SS får i uppdrag att informera lite om hur det fungerar 
för de som glömt bort det. 
 
d) Mediaansvarig 
Inget nytt har hänt. 
 
e) Touringansvarig 
Tjejtouring 26/5, KN håller i den. 
I samarbete med klubbarna skall vi plocka ut någon touring eller annan aktivitet från varje klubb som 
SMC Uppsala går in och marknadsför på vår hemsida och som vi är med och sponsrar med fika eller 
liknande. 
 
f) Klubbansvarig 
Styrelsen diskuterade Östhoj/Dannemoras ”avrostning” (som ej är SMC-godkänd), om den skulle 
finnas med i aktivitetskalendern på vår hemsida eller inte och hur utformningen i så fall skall se ut.  
Beslutet blev att eftersom det är en klubbaktivitet kommer den att finnas med i aktivitetskalendern men 
ej under SMC:s fortbildningar. 
Nytt möte med klubbarna kommer att hållas 25/3 på Rörken för att stämma av hur det går med 
planerna för Mc:ns dag och hur vi går vidare med förberedelserna. 
 
g) Rabatt- och sponsoransvar 
Rabattpärmen är fortfarande inte överlämnad, men det skall åtgärdas snarast. 
 
h) Övrigt 
Inget att notera. 
 
§7 Trafikgruppen 
 
a) MCT-ansvarig 
Eftersom Rörkenhandboken kommer att ligga som exempelskrift i Råd & riktlinjer så håller RS på att 
uppdatera den så att den blir aktuell och så bra som möjligt. 
Kontakt har tagits med ÖSWE Ring strax utanför Upplands Väsby för en eventuell KNIXverksamhet på 
banan. RS och ordförande för SMC Stockholm, samt några instruktörer var och tittade på banan i 
början av februari, diskussioner förs med SMC Stockholm om detta och om vem som i så fall skall hålla 
i verksamheten, om det blir något under 2012 handlar det dock endast om några enstaka kurser. Vår 
uppfattning är är att det borde vara SMC Stockholm som håller i eventuell verksamhet där 
Samtliga instruktörer som saknar aktuell HLR-utbildning (ca: 30 st i Uppsala län) har fått erbjudande 
om att gå en av fyra kursdagar (två i Uppsala och två i Stockholm) under våren, vi har dock än så länge 
ganska få anmälda, om antalet inte stiger kommer vi förmodligen få dra ned på antal dagar. I Uppsala 
kommer vi att vara i ÖAMCKs lokaler om det inte blir mer än tio per gång. Stockholms kurser kommer 
förmodligen att hållas i MCK Rapidos lokaler. I söndags var RS och JS på möte med Babs på SMC 
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Riks om en ny deltagardatabas för grundkurser. Än är det en bit kvar men vi siktar på att det är klart till 
kurssäsongen. 
 
b) Rörkenansvarig 
Rörkenprogrammet med alla dagar ligger ute på hemsidan. 
Namnet på tjejdagen diskuterades, eftersom vi förra året kallade dagen för Marinas dag. Efter 
diskussioner så beslöts att bara kalla den för tjejdagen i år. 
 
c) Storbaneansvarig 
Inget att notera. 
 
d) Avrostningsansvarig 
Scania vill inte att vi ska vara där, så vi måste hitta någon ny plats. UL har sagt nej, Uppsala 
Industrifastigheter har inte hört av sig angående Vaksala-Eke Industriområde.Trafikskolan Körkortet 
kommer att ha körkortsutbildningen där. Bilprovningen Librobäck fungerar ej på lördag 5/5 eftersom de 
har öppet. RS kollar ”tungbanan” på Söderforsgatan i Librobäck och ÖS kollar upp gamla Hallsjö 
Brädgård vid Östra Ågatan. 
 
e) Grusansvarig 
Gruskurserna ligger nu ute på hemsidan efter det att de som inte kom med förra året fått en 
förhandsinformation enligt tidigare löften. Vi har redan fått in några anmälningar.  
 
f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig 
Trafiksäkerhetsrådet har årsmöte imorgon 15/2, ÖS går dit från SMC, RS är där som representant för 
Uppsala Motorsportunion. 
 
g) Trafikskoleansvarig 
Trafikverket har aviserat att provavgiften för Mc kommer att höjas med 40%, trafikskolorna har 
protesterat. När höjningen kommer att ske är dock inte beslutat än. 
Info om Hojkort 2011-dagen 10 juni har gått ut till samtliga trafikskolor och lagts upp på hemsidan, det 
har kommit in några anmälningar redan. 
 
h) Kioskansvar 
Förfrågan om att få någon kioskansvarig har gjorts till en del folk men tyvärr har ingen tackat ja. Olika 
alternativ diskuterades, vi ska försöka skriva om detta i Navet och höra om någon är intresserad, vi 
lockar med att de som hjälper till får åka gratis på KNIX-kursen. 
 
i) Övrigt 
Inget att notera. 
 
§8  Övriga rapporter 
RS informerade om mötet i Borlänge angående Riksårsmötet 2013 (styrelsen har fått anteckningarna 
från mötet). Att årsmötet blir i Uppsala 14 september blir officiellt vid ordförandekonferensen i mars. 
 
§9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§10 Att-göra-listan 
Listan har uppdaterats. 
 
§11 Nästa tre möten 
Nästa möten kommer att ske tisdag 13/3, 10/4 och 8/5, samtliga möten sker kl 18.30 på kansliet, 
Stångby, Vaksala. 
 
§12 Mötets avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 


