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§1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll nr.3 från styrelsekonferensen 7/12 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 
RS önskar separera redovisning av avrostning, grus och Knix var för sig i bokföringen, så att 
det blir lättare att få en överblick på omsättningen för våra stora verksamheter. JB ska se vad 
han kan göra. 
 
§5 Post och skrivelser 
 
a) Mail etc. 
En förfrågan från en medlem angående FIM-rallyt; om Uppsala län skulle arrangera någon 
samåkning, CA svarade att vi inte kommer att ha något sådant utan hänvisade till Riks. 
 
b) Postboxen 
Diverse räkningar, samt en skrivelse från Trafikverket angående förslag till vägplan för väg 
288 mellan Alunda-Gimo. 



 
§6 Informationsgruppen 
 
a) Informatören 
RS har via SMC Riks mailsystem skickat ut ett Nyhetsbrev till medlemmarna i december, CA 
har skrivit ledarspalt till Navet och länsspalten i Mc-folket. 
 
b) Redaktören 
Då FS var i Jönköping (där han numera bor) så var han med per telefon under denna punkt 
enbart. FS har efter mycket slit och många telefonsamtal och mailkontakter med RS kommit 
igång med Scribus och Navet är i stort sett klart. Det som fattas är uppslaget med Aktiviteter 
och några saker till. RS ska försöka göra en kursiverad logga till framsidan.  
Vi kommer att skicka ut Navet med Mc-folket nr. 4 i år, då Riks inte vill ha för mycket i nr.3 
eftersom det blir för tungt tillsammans med SMC-kalendern. 
Nr. 4 kommer ut i mitten av april och första avrostningen är 26/4, så för att puffa lite tidigare 
för den så kommer vi att nämna det i länsspalten i nr. 3. 
En diskussion fördes hur vi skall trycka Navet, förut har vi tryckt på Knivsta tryckeri, men vi 
har möjlighet att trycka via Upplands Idrottsförbund istället. Det blir inte samma kvalitet men 
ändå bättre än vanlig kopiering. Eftersom vi även är osäkra på om tryckeriet ens kan 
använda filerna ifrån Scribus-programmet och kostnaden är betydligt lägre så bestämde vi 
att ta det via Idrottsförbundet. 
 
c) Webmaster 
SS var inte med men skickade några synpunkter: 
 Hemsidan uppdaterad på Knix och Knix Plus enligt RS önskemål.  
"Ägarna" (listade i befattningsdokumentet) till de andra sidorna uppmanas se över sina sidor 
och komma in med eventuella ändringar, eller uppdateringar. 
JB har fått officiell vice webbmästar-status iom att Johnny Cedergren (aka Swedie) fixat 
inloggning åt honom på Epi. 
Inloggningsuppgifter till formulärsajten Machform delas av SS och JB. 
Till hösten rekommenderas valberedningen att föreslå JB som ordinarie webbmästare, och 
SS som vice webbmästare vid behov (jag kommer även att avgå som ledamot). 
Är uppdragen på Styrelse-presentationen på vår hemsida ok som de är nu, eller ska något 
uppdateras? 
Julkalendern 2013 uppskattades mycket av deltagarna att döma av feedbacken vi fått, och 
SS tror vi har fått mycket goodwill pga detta. Från driftsidan sett, är detta inte något vi gör 
om, om vi inte kan förenkla hela förfarandet så att mindre alt. ingen handpåläggning krävs 
under julmånaden. 
SS har lagt upp ett nytt arkiv på hemsidan för Navet. 
 
Julkalendern: ca: 100 unika personer har varit med, många av dem flera dagar naturligtvis. 
Även RS har haft en hel del att göra så någon mer gång blir det förmodligen inte, men en 
rolig grej var det... 
 
d) Mediaansvarig 
Skrivelsen till Kommunen om farthindret Actibump skickades även till media. 
Uppsalatidningen har varit i kontakt med RS men än har det dock inte blivit någon artikel. Det 
kan bero på att RS nobbade fotografering med Mc då förfrågan kom i stort sett samtidigt som 
snön i början av januari. 
 
 
e) Touringansvarig 
Två touringar är inplanerade i sommar, dels en allmän före midsommar och dels en touring 
riktad till Nya medlemmar. TL tar fram datum till Navet så fort som möjligt. 
 



f) Väg- och fikaguideansvarig 
TL går igenom fikaguiden och uppdaterar den innan den 15/12 så att den är aktuell i SMC-
boken. Fixat, delvis men SS menade att TL hade fixat fel lista, skall kollas och åtgärdas 
 
g) Klubbansvarig 
En förfrågan har gått ut om att skicka in aktiviteter de vill ha med i Navet, hittills har vi bara 
fått in svar ifrån ÖAM och Throttle Twisters, AE ringer de klubbar som har haft med 
aktiviteter tidigare och hör om de vill ha med något i år också. 
 
h) Rabatt- och sponsoransvar 
HE visade en lista på de sponsorer som finns i olika sammanhang, Han lägger den i 
dropboxen och kommer att fortsätta grotta i detta. 
 
i) Trafikskoleansvarig 
Vi skippar lokalt anordnad start2ride pga närheten till Arlanda. 
 
j) Övrigt 
TL tar kontakt med PA Larsson angående mek-kurs.  
 
§7 Trafikgruppen 
 
a) MCT-ansvarig 
Ledarskapsutbildning körd i början av december. RS väntar bekräftelse på deltagande. 
Aktiverande pedagogikkurserna i Stockholm i mars är dåligt belagda hittills men RS håller på 
att försöka få dit flera som saknar utbildningen. 
HLR-kurserna vi skall köra kommer vi att avvakta med att boka tills Karin (MCT Stockholm) 
pratat med Patrik i samband med mässan hur det blir med samarbetet med Civilförsvaret.  
 
b) Rörkenansvarig 
Ganska lugnt just nu och 2014 års kurser är publicerade i Grundkurssystemet. Vi kommer 
ev. att ha ett möte med Rörkengruppen nästa vecka.  
HS skickade ett önskemål till Rörkengruppen att ändra i instruktionerna till DC att vid 
omkullkörning skall alltid rödflagg användas oavsett hur obetydlig den är.  
 
c) Storbaneansvarig 
Inget att rapportera. 
 
d) Avrostningsansvarig 
Vi har spikat datum till lördagarna 26 april och 3 maj och kurserna är publicerade i 
Grundkurssystemet. Det ser ut att bli Söderforsgatan liksom förra året, då Trafikverkets nya 
plats förmodligen är upptagen på helgerna under våren. 
 
e) Grusansvarig 
Klart med Kungsängenkursen i slutet av juni. Vi inväntar aktuell information om kurserna till 
hemsidan. 
 
f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig 
Vi har ju inte valt några nya representanter men för att vi ändå ska ha några mottagare av 
information har RS trots detta anmält RS som ordinarie och AH som suppleant i NTF 
Uppsala. Till Kommunens Trafiksäkerhetsråd är CA och RS anmälda som 
informationsmottagare tills vidare. 
g) Kioskansvar 
Inget att rapportera. 
 
h) Övrigt 



Vi har skickat en skrivelse till Kommunen angående Actibump farthinder och fått svar med 
nästintill vändande post. Vi har skickat svaret till Maria på Riks som tyckte det var ok. CA har 
informerat den ursprungliga frågeställaren om vår hantering.Skrivelsen och svar finns på vår 
hemsida och vi kommer att fortsätta att bevaka installationen och testköra när det finns på 
plats. HS har kört över ett sådant i Linköping och intygar att det är väldigt halt. 
 
§8  Övriga rapporter 
 
a) Från SMC Riks 
Riks har skickat ut en jämställdhetsplan, CA skickar ut den till övriga styrelsen för 
genomläsning. 
 
c) Övrigt 
Inget att rapportera. 
 
§9 Övriga frågor 
CA har varit i kontakt med några personer och har fått Kaisa Nordquist och Anders Hellman 
att ställa upp som valberedning. Styrelsen biföll med acklamation! 
Fikakvällarna med tema håller på att ta form, i februari är tema trafik, polisen är kontaktade 
men vi har inte fått något svar än. De andra två teman kommer att bli kurser och resor. 
 
§10 Att-göra-listan 
Har ej uppdaterats denna gång. 
 
§11 Nästa tre möten 
Nästa möten kommer att ske 11/2, 11/3 och 8/4 samtliga möten sker kl 18.30 på kansliet, 
Stångby, Vaksala. 
 
§12 Mötets avslutning 
Ordförande avslutade mötet. 


