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§1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes. 
 
§4 Ekonomi 
 
a) Intäkter 
Kassören redovisade de senaste intäkterna enligt bifogad ekonomisk rapport. 
 
b) Utgifter 
Kassören redovisade de senaste utgifterna enligt bifogad ekonomisk rapport. 
 
c) Kontoställning 
Ekonomin är fortsatt god. 
 
d) Övrigt 
Fakturor för KNIX-boken är inte skickade till de distrikt som fått sådana. En del andra fakturor 
har inte heller skickats innan verksamhetsårets slut, men de är upptagna i bokslutet. 
 
§5 Post och skrivelser 
 
a) Mail etc. 
Inga andra relevanta mail har inkommit än de som redovisats på annan plats i protokollet. 
 
 
b) Postboxen 
Diverse fakturor och lite reklam. 
 
§6 Informationsgruppen 
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a) Informatören 
Inget från informatören 

 
 
b) Redaktören 
Inget från redaktören. 
 
c) Webmaster 
Hittills har vi fått in ett sjuttiotal intresseanmälan till storbanekursen i Spanien. Vi avvaktar 
med bildgalleri då det kommer att tas upp under storkurshelgen. 
 
d) Mediaansvarig 
Inget att rapportera. 
 
e) Touringansvarig 
Styrelsetouringen 22/9 blev inställd pga. dåligt väder och lågt deltagande. 
 
f) Klubbansvarig 
Vi har fått en klubbrepresentant ifrån Dannemora Mc som heter Sven-Olof Linder som 
kommer att vara med på styrelsemötena hädanefter. 
 
g) Rabatt- och sponsoransvar 
Inget att rapportera. 
 
h) Övrigt 
 
§7 Trafikgruppen 
 
a) MCT-ansvarig 
Säsongsavslutning för KNIX- och storbane-funktionärer i Uppsala/Stockholm hölls 6/10 i 
Stockholm, med ca: 50 deltagare. Det var först avstämningsträff med sammanfattning av 
årets verksamhet och därefter bowling och middag. 
 
b) Rörkenansvarig 
Vi har haft 27 kurser på Rörken med ett snitt på 30 deltagare per gång. Vi har bidragit till 
Trafikskadefonden med 9600:- (10:- per deltagare x 960 st). Vi beslutade att de 
milersättningar där instruktören inte hört av sig om vad de vill göra med pengarna kommer 
att delas i tre delar och sättas in på respektive SMC-fond. 
Garaget har stått olåst några dagar och alla våra verktyg har försvunnit men vi vet inte om 
dom är lånade eller stulna. 
Det har varit inbrott i kiosken men inget av våra varor har försvunnit. 
 
c) Storbaneansvarig 
Planeringen för Spanienkursen rullar på, banan är bytt till Albacete då Cartagena var bokad 
vissa av de dagar vi tänkt. Kursen är tänkt för 80 deltagare och vi räknar med ca: 20-25 
instruktörer, hittills har vi ca: 70 intresseanmälningar.  
AH föreslår att vi tittar på möjligheten att arrangera en BKK på Tierp Arena sommaren 2013. 
 
d) Avrostningsansvarig 
Inget just nu. 
 
e) Grusansvarig 
Har inkommit med budget för nästa år men i övrigt ingen aktivitet. 
 



f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig 
Inget att rapportera. 
 
g) Trafikskoleansvarig 
Inget att rapportera. 
 
h) Kioskansvar 
Kiosken är stängd för säsongen, då Rasbo hade tävling efter vår sista dag så har de sålt lite 
av det som var kvar och detta skall vi få betalt för. Resterande lager kommer att säljas eller 
skänkas bort då det mesta inte håller till våren i alla fall. 
 
i) Övrigt 
Inget att rapportera. 
 
§8  Övriga rapporter 
a) Från SMC Riks 
Vi har fått deltagarlista för storkurshelgen, diskussioner fördes om distriktsbidraget (som 
kommer att tas upp på storkurshelgen) och hur vi ska ställa oss till det men inget beslut togs. 
 
b) Riksårsmötet 2013 
Inget att rapportera. 
 
c) Övrigt 
Inget att rapportera. 
 
§9 Övriga frågor 

a. Styrelsekonferens 
9 st anmälda hittills. 

b. Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen är rättad men några få synpunkter tillkom, en slutgiltig 
version skickas ut snarast. 

c. Årsmöte 
Uppslutningen till årsmötet har inte varit särskilt stor, till nästa år måste det promotas 
mer, t.ex. så bör vi försöka se till att det ligger högst upp på hemsidan. AF köper 
blomstercheckar till avgående styrelsemedlemmar och mötesordföranden för 200:-/st. 

d. Bokslut och budget 
Bokslut och budget gicks igenom och fastställdes. 
 

e. Matrikel och verksamhetsberättelse för 2010-11 saknas hos Riks, RS fixar det. 
 

f. Förfrågan från FS om att göra en instruktörskonferens samtidigt med Riksårsmötet, 
styrelsen ställde sig tveksam till detta med tanke på den stora arbetsbördan som 
ändå blir för de inblandade. 

 
§10 Att-göra-listan 
Listan har uppdaterats. 
 
§11 Nästa tre möten 
Nästa möten kommer att ske lördag 20/10 (konstituerande) torsdag 25/10 samt söndag 
25/11, samtliga möten sker kl 18.30 på kansliet, Stångby, Vaksala, förutom 20/10 som sker i 
samband med årsmötet på Göteborgs Nation, samt 25/11 som sker i samband med 
styrelsekonferensen på Eurostop Arlanda Stad. 
 
§12 Mötets avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 


