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(MO), Anders Hjelm (AH), Jonnie Söderbom (JS), Kaisa Nordquist (KN), Torbjörn Lindgren 
(TL), Sven-Olof Linder 

 
§1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll nr 11 från den 13 augusti konstaterades ligga i Dropbox men få har 
sett det. Godkännande av protokollet görs vid nästa möte. 
 
§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 
Just nu finns ett större överskott men det konstaterades att större kostnader finns innan 
bokslut varför överskottet kommer att försvinna. Ekonomin fortsatt god. 
 
d) Övrigt 
Budget måste diskuteras inför årsmötet 9 november. Respektive verksamhetsansvarig ska 
se över sin verksamhet för kommande år oavsett om man avser sitta kvar på sitt uppdrag 
eller ej. Budgetförslag tas på nästa möte. 
 
§5 Post och skrivelser 
 
a) Mail etc. 
Inga speciella mail. 
 
b) Postboxen 

mailto:info@smcuppsala.se
http://www.smcuppsala.se/


Några fakturor.  
 
§6 Informationsgruppen 
 
a) Informatören 
Inget att rapportera 
 
b) Redaktören 
RS har skrivit ett nyhetsbrev som kommer ut snart och som handlar i huvudsak om de två 
årsmötena.  
 
c) Webmaster 
Lite för lugnt. Vi har diskuterat att lägga ut något nytt varje vecka för att hålla web-sidorna 
aktiva. 
 
d) Mediaansvarig 
Mail till media har gått ut idag, under mötet får RS ett samtal från lokal-tv-kanalen 24UNT 
gällande Riksårsmötet. 
 
e) Touringansvarig 
Inget att rapportera. 
 
f) Klubbansvarig 
AE har hälsat på i Dannemora, igen. 
 
g) Rabatt- och sponsoransvar 
Inget att rapportera. 
 
h) Trafikskoleansvarig 
Inget att rapportera. 
 
i) Övrigt 
Inget att rapportera. 
 
§7 Trafikgruppen 
 
a) MCT-ansvarig 
David Lagerström är ny GI i distriktet. 
Planeras gemensam avslutningsfest för funktionärer under säsongen för Uppsala/Stockholm. 
Den här gången arrangerar Uppsala första eller andra helgen i oktober.  
 
b) Rörkenansvarig 
En kanonsäsong. Verksamheten går med mycket plus. Fler deltagare i år än något annat år.  
 
c) Storbaneansvarig 
Inget att rapportera. 
 
d) Avrostningsansvarig 
Inget att rapportera. 
 
e) Grusansvarig 
Inget att rapportera. 
 
f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig 
Inget att rapportera. 



 
g) Kioskansvar 
Christine har gjort inköp och kommer troligen att vara ännu mer aktiv. Diskussion kring hur vi 
kan knyta Christine till styrelsen pga juridik, ekonomiskt ansvar gällande kort och inköp. 
 
h) Övrigt 
Inget att rapportera. 
 
§8  Övriga rapporter 
 
a) Från SMC Riks 
Det diskuterades kring den obligatoriska pedagogikkursen. Roger har haft diskussioner med 
Riks (Patrik). Riks har tagit bort vissa befintliga instruktörer i distriktet från sin lista. 
 
b) Riksårsmötet 2013 
Planeringsmöte 4/9.  
Vi diskuterade om MC-parkering på UKKs tomt.  
Det behövs resurser som monterar upp bilder på skärmar på fredag morgon. 
Jubileumsfoldern, 24 sidor, som alla besökare får i sin väska är i princip klar. 
Gula tröjor till funktionärer, vita tröjor som årsmötesdeltagare kan köpa. 
Övriga detaljer om jubileumsveckan kommer upp på jubileumsmötet imorgon. 
 
c) Övrigt 
Inget att rapportera. 
 
§9 Övriga frågor 
Styrelsekonferensen blir 7 december på Scandic Nord. Vi avslutar med julbord. 
 
§10 Att-göra-listan 
Har uppdaterats. 
 
§11 Nästa tre möten 
Nästa möten kommer att ske tisdag 8/10, 15/10 reserv för ev budgetfrågor om budgeten inte 
är klar, 12/11 + konstituerande möte och 7/12 (styrelsekonferens) samtliga möten (utom 
styrelsekonferensen) sker kl 18.30 på kansliet, Stångby, Vaksala. 
 
§12 Mötets avslutning 
Ordförande avslutade mötet. 


