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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.1 och 2 från den 12 oktober och 9 november 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 
Alla fakturor skall attesteras av respektive beställningsansvarige, senast på följande 
styrelsemöte. 
Kontokort skall CA, JB och RS ha. 
 
§5 Post och skrivelser 
 
a) Mail etc. 
Ett mail från en medlem angående Actibump falluckefarthinder som skall testas i Uppsala, 
CA har vidarebefordrat det till Riks och skall svara medlemmen det. 
 
b) Postboxen 
Diverse räkningar. 
 



§6 Informationsgruppen 
 
a) Informatören 
Vi skall sammanställa en lista med stoppdatum för Mc-folket etc. och lägga i dropboxen så 
att den blir lätt tillgänglig. 
RS gör iordning ett förslag till nyhetsbrev för december som skickas till SS, FS och CA för 
godkännade och sedan till utskick, utskicken skall även läggas upp på hemsidan hädanefter, 
SS tar fram ett förslag på var någonstans det skall ligga som infogruppen sedan tar ställning 
till. 
 
b) Redaktören 
FS kommer att flytta till Jönköping pga av nytt jobb, men kommer att behålla jobbet som 
redaktör så länge. 
FS kommer att kolla upp olika varianter på designprogram och hur de fungerar. 
FS kommer att kolla upp kostnaderna för tryckningen, för att se om man kan få ett lägre pris. 
 
c) Webmaster 
SS vill trappa ned och kommer att avgå i höst, för att göra övergången så smidig om möjligt 
så kommer JB och FS att gå in som vice redan nu för att lära sig jobbet. 
Månadsutskicken kommer att läggas upp på hemsidan hädanefter. 
Beslut på att vi kör en julkalender på hemsidan under december har tagits underhand efter 
senaste mötet, den har hittills varit en succé med ett par hundra tittare per dag. 
 
d) Mediaansvarig 
En diskussion om vi har några mediakontakter vi kan utnyttja och hur vi kan få 
uppmärksamhet, bl. a. göra något roligt i en rondell. 
 
e) Touringansvarig 
TL tar kontakt med PA Larsson angående mek-kurs. 
TL går igenom fikaguiden och uppdaterar den innan den 15/12 så att den är aktuell i SMC-
boken. 
Två touringar är inplanerade i sommar. 
 
f) Klubbansvarig 
Ansvarig var ej med. 
 
g) Rabatt- och sponsoransvar 
Ansvarig var ej med. 
 
h) Trafikskoleansvarig 
Inget att rapportera. 
 
i) Övrigt 
Dekal om SMC-rabatt har tagits fram, skall sättas upp på Lelles bl. a. 
 
§7 Trafikgruppen 
 
a) MCT-ansvarig 
Kursprogrammet är i princip klart för publicering. 
En instruktörsutbildning kommer att äga rum antingen en dag eller som studiecirkel. HLR-
utbildning kommer att anordnas med samma koncept som kördes förra vintern 
 
b) Rörkenansvarig 
Vi måste ta fram nya deltagarvästar till nästa år, vi behöver 4 x 25 st och vi hoppas att vi kan 
få sponsorer för denna kostnad. 



SS frågade om han måste godkänna knixkurserna för att de ska gå över till kalendern, då RS 
inte visste frågar SS Riks. 
Tröja till Rörkenfunktionärer, även där söker vi sponsorer. 
 
c) Storbaneansvarig 
Inget att rapportera. 
 
d) Avrostningsansvarig 
Eventuellt kommer vi att byta plats, vi undersöker med Trafikverket om vi kan änvända deras 
nya plan. 
 
e) Grusansvarig 
De flesta datum är klara, vi har ett förslag på kurs i Kungsängen i Stockholm som  eventuellt 
inte kan köras där, men möjligen kan vi få tag på en annan plats i Södermanland i så fall 
 
f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig 
Vi har tyvärr ingen just nu, men RS sitter med i Kommunens Trafiksäkerhetsråd som 
representant för Motorsportunionen. 
 
g) Kioskansvar 
För närvarande har vi ingen lösning. 
 
h) Övrigt 
Mc-parkeringar: RS jobbar med det. 
 
§8  Övriga rapporter 
 
a) Från SMC Riks 
CA har fått inloggningsuppgifter till STRADA från Riks, där man kan söka på olyckor.  
 
c) Övrigt 
Inget att rapportera. 
 
§9 Övriga frågor 
Profilkläder diskuterades, men inga beslut togs, vi ska titta igenom vad som finns på kansliet 
på nästa möte först. 
 
§10 Att-göra-listan 
Har ej uppdaterats denna gång. 
 
§11 Nästa tre möten 
Nästa möten kommer att ske 14/1 11/2 och 11/3 samtliga möten sker kl 18.30 på kansliet, 
Stångby, Vaksala. 
 
§12 Mötets avslutning 
Ordförande avslutade mötet. 


