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§1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll nr.12 från den 3 september 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. 
En förfrågan om årsmöteshandlingarna har inkommit, de läggs upp på hemsidan så fort de 
är klara. 
 
b) Postboxen 
Ingen post 
 
§6 Informationsgruppen 
 



a) Informatören 
Inget att rapportera. 
 
b) Redaktören 
Inget att rapportera. 
 
c) Webmaster 
Gjort några uppdateringar, hela styrelsen bör försöka hitta på några nyheter under vintern så 
att det är lite aktivitet varje månad i alla fall. 
 
d) Mediaansvarig 
En hel del kontakter har vi haft i samband med Riksårsmötet. 
 
e) Touringansvarig 
Inga inplanerade närmaste tiden. SOL meddelade att touringen till Forsmark under 
riksårsmötet gick bra och var mycket populär. 
 
f) Klubbansvarig 
Frågor ifrån ett par klubbar angående listor på anslutna klubbmedlemmar ifrån Riks har 
inkommit till RS, vi hänvisar vidare till Riks. 
En diskussion om styrelsens arbete med klubbarna fördes. 
 
g) Rabatt- och sponsoransvar 
Inget att rapportera. 
 
h) Trafikskoleansvarig 
Inget att rapportera. 
 
i) Övrigt 
Inget att rapportera. 
 
§7 Trafikgruppen 
 
a) MCT-ansvarig 
Säsongsavslutning för alla funktionärer 5/10, mycket trevligt och vi har fått in en del 
synpunkter på framförallt Rörkenverksamheten. 
 
b) Rörkenansvarig 
En Rörken-grupp har bildats framförallt för att avlasta RS.  
 
c) Storbaneansvarig 
Inget att rapportera. 
 
d) Avrostningsansvarig 
Inget att rapportera. 
 
e) Grusansvarig 
Inget att rapportera. 
 
f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig 
Årsmöte TSR 23/10 DH går för SMC, RS kommer också att gå. Förfrågan från Trafikverket 
angående synpunkter om utbyggnad av väg 288, då ingen i styrelsen har tid att ta tag i detta 
så skickar vi upp detta till Riks. 
 
g) Kioskansvar 



Christine som har jobbat mycket i kiosken i år kommer att ha mindre tid för Rörken i vår, så 
hon vill inte ta något formellt ansvar, men hon kommer att jobba i mån av tid. 
 
h) Övrigt 
Inget att rapportera. 
 
§8  Övriga rapporter 
 
a) Från SMC Riks 
Förfrågan angående konferenshelgen har inkommit, då anmälningstiden redan har utgått 
hoppas vi att alla som ska vara med har anmält sig. 
 
b) Riksårsmötet 2013 
Vi har fått mycket positiv respons från i alla håll.  
 
c) Övrigt 
Inget att rapportera. 
 
§9 Övriga frågor 
Mc-parkeringar: RS har i samband med andra kontakter med kommun tagit upp behovet av 
mc-parkeringar och då fått en förfrågan om vi hade några förslag, RS har gjort lite förslag 
och flera togs upp på mötet. 
Årsmöteshandlingarna gicks igenom och en preliminär budget fastställdes. 
 
§10 Att-göra-listan 
Har ej uppdaterats denna gång. 
 
§11 Nästa tre möten 
Nästa möten kommer att ske 12/11 som också kommer att vara konstituerande, 7/12 i 
samband med styrelsekonferensen och 14/1 samtliga möten sker kl 18.30 på kansliet, 
Stångby, Vaksala, förutom 7/12 som är på Scandic Nord Uppsala. 
 
§12 Mötets avslutning 
Ordförande avslutade mötet. 


