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Roger Söderbom (RS), Anna Foyer (AF), David Lagerström (DL), Isabel Brundin (IB), John 
Brundin (JB), Desirée Helmersson (DH) 
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Torbjörn Lindgren (TL), 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll nr. 9 från den 14 maj 2013 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 
Inget övrigt. 
 
§5 Post och skrivelser 
 
a) Mail etc. 
Inga speciella. 
 
b) Postboxen 
Från TR och NTF till Örjan Söderlund. DH kontaktar dem och informerar om att all post 
fortsättningsvis ska adresseras till henne.  
 
 



§6 Informationsgruppen 
 
a) Informatören 
SW tas bort från sändlistan. KN har skrivit länsspalt. 
 
b) Redaktören 
Mötet beslutade att skicka ut ett nyhetsbrev istället för Navet.  
 
c) Webmaster 
Lite småuppdateringar. Borde läggas ut nyheter någon gång i veckan. Facebooksidan har 
större aktivitet. Bilder läggs ut och drar besökare. 
 
d) Mediaansvarig 
Helt lugnt. Så småningom blir det mer med fokus på Riksårsmötet. 
 
e) Touringansvarig 
SMC-touring 15 juni. Samling 10.00 på Beijer Byggmaterial.Ramhäll, Strömsholmskanal, 
Engelsberg. Lunch på nya serveringen. Via Sala på vägen hem. KN kör först utan GPS.  
 
I övrigt hänger vi på klubbarnas öppna touringar.  
 
Detaljer kring Nymedlemstouring, 10 augusti, inte klar ännu.  
 
f) Klubbansvarig 
Inget att rapportera. 
 
g) Rabatt- och sponsoransvar 
Inget att rapportera. Lotta från DäcksCity har justerat rabatterna. RS har nya texter som SS 
ska läggas ut på nätet. 
 
h) Trafikskoleansvarig 
En förfrågning från Örebro om vårt gratiskörningserbjudande gäller alla trafikskolor i hela 
Sverige. Kanske en fråga för SMC Riks? 
 
i) Övrigt 
Inget att rapportera. 
 
§7 Trafikgruppen 
 
a) MCT-ansvarig 
Crew-västar i stl L+XL finns på Rörken. RS har beställt 2st XXXL 
 
b) Rörkenansvarig 
Föranmälan fortsätter men det är inte många per kurs som använder det. Några har problem 
att läsa instruktionerna och betalar fel summa men vi försöker förtydliga texten ytterligare 
 
Dåligt väder vid några körningar. Hade vi inte haft deltagare och instruktörer från Stockholm 
skulle det bli svårt att få Knixkörningarna att gå ihop.  
 
c) Storbaneansvarig 
Inget att rapportera 
 
d) Avrostningsansvarig 
Ligger lågt fn. 
 



e) Grusansvarig 
Touring genomförd med 12 deltagare. Kommentarer och bilder på Facebook säger att det 
var två glada dagar. 
 
f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig 
Inget att rapportera. Se ändring av representant § 5b 
 
g) Kioskansvar 
Miljökontoret har varit på besök och tyckte allt så bra ut. De som jobbar i kiosken skriver upp 
när något behöver köpas så ordnar RS med inköp. 
 
h) Övrigt 
Inget att rapportera. 
 
§8  Övriga rapporter 
a) Från SMC Riks 
Informatörerna fick en PDF på hur den nya grafiska profilen ska se ut. Detta har inte nått KN, 
troligen har det skickats till SW. Ändring av informatör till KN görs av JS. 
JB ska betala fakturan från SMC Riks för Gimo Vandrarhem. Diskussion kring oklarheter om 
beslut fattades eller ej kring betalning/ersättning för instruktörskurs. 
 
b) Riksårsmötet 2013 
29 maj var det ett första fysiskt möte i Jubileumsgruppen med genomgång av 
planeringslistan över aktiviteter och annat som ska göras. RS skickar ut info till alla i 
styrelsen med länk till anmälningssidan. Vad står SMC Uppsala för vad gäller kläder, boende 
och middagar? Diskussion kring detta. Mötet beslutade att: 
Alla som bokar sig för 2*2-timmars pass bjuds på en middag, fredag eller lördag. Bokning 
innan ett visst datum för att säkerställa att tillräckligt antal funktionärer finns. 
 
KN och SS ansvarar för Evenemangsbokningarna. 
 
c) Övrigt 
Inget att rapportera. 
 
§9 Övriga frågor 
Årsmötesdatum ändras till söndag 10 november 16.00 pga att det redan var bokat. IB tar 
kontakt med Göteborgs nation och hör efter.  
 
Beslut tog om att ge JB och IB en bröllopspresent. 
 
Den årliga styrelsekonferensen blir den 7 december. Vi har en endagskonferens och 
diskuterar SMC Uppsalas verksamhetsinriktning. Dagen avslutas med gemensam middag. 
AF arrangerar. 
 
§10 Att-göra-listan 
Listan har uppdaterats.  
 
§11 Nästa tre möten 
Nästa möten kommer att ske tisdag 9/7, 13/8 och 3/9 samtliga möten sker kl 18.30 på 
kansliet, Stångby, Vaksala. 
 
§12 Mötets avslutning 
Mötesdeltagarna tackade kvällens värdar för en fantastiskt god middag. 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 


