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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.10 godkändes.

§4 Ekonomi

a) Intäkter
Kassören meddelade att rapporten för september kommer att skickas ut ihop med budgeten.

b) Utgifter
Kassören meddelade att rapporten för september kommer att skickas ut ihop med budgeten.

c) Kontoställning
Ekonomin är fortsatt god

d) Övrigt
JB håller på med bokslutet och kommer förhoppningsvis att vara klar att lämna det till 
revisorerna i helgen. Budgeten gjordes på ett särskilt möte 6/10 och justerades lite på mötet, 
JB, skickar ut den reviderade budgeten när han skrivit ut den.
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§5 Post och skrivelser

a) Mail etc.
RS efterlyste ett mail från Patrik på Riks angående funktionärskonferensen i Mars, CA skulle 
kolla om han hade fått det.

b) Postboxen
Inbjudan till Trafiksäkerhetsrådets höstmöte 20/10. Riks har skickat ut ett tryckt exemplar av 
MC-Visionen 2.0, CA ville att alla ska försöka läsa den och komma med idéer hur vi kan 
använda den.

§6 Informationsgruppen

a) Informatören
CA skriver en ny länsspalt som skall vara klar till 27/10. Ett nyhetsbrev för att puffa för 
årsmötet skall skickas ut snarast, CA håller på med det.

b) Redaktören
Vi beslutade att göra ett specialnummer till MC-mässan i slutet av januari och sedan ett 
vanligt nummer i mars. Informatören är ansvarig då vi inte har någon redaktör än så länge. 
JB och KN lovade hjälpa till i alla fall.

c) Webmaster
Inget att rapportera.

d) Mediaansvarig
Inget att rapportera.

e) Touringansvarig
Inget att rapportera.

f) Väg- och fikaguideansvarig
Inget att rapportera.

g) Klubbansvarig
Inget att rapportera.

h) Rabatt- och sponsoransvar
Inget att rapportera.

i) Trafikskoleansvarig
 Inget att rapportera.

j) Övrigt
Inget övrigt.



§7 Trafikgruppen

a) MCT-ansvarig
RS har börjat planera för HLR-utbildningen i vår och skickat ut inbjudan till alla funktionärer 
som är aktuella för ny utbildning, även alla i styrelsen som inte har en aktuell utbildning 
kommer att erbjudas detta.
Funktionärskonferensen i mars kan komma att kosta så mycket som 1200:-/man, 
kostnaderna är dock inte helt klart, för att kompensera för detta höjde vi kostnaden för detta i 
budgeten så att vi att ska kunna skicka 20 pers. vilket borde täcka in alla som vill åka.
Funktionärsavslutningen för Uppsala/Stockholm kommer att ske i Stockholm i år den 8/11.

b) Rörkenansvarig
RS redovisade statistiken för säsongen, antalet deltagare har sjunkit sedan förra året även 
om vi fortfarande har en väldigt stor verksamhet där.

c) Storbaneansvarig
Inget att rapportera.

d) Avrostningsansvarig
Inget att rapportera.

e) Grusansvarig
Eva Bergh är påtänkt som grusansvarig, hon är iofs från Stockholm men vi har haft samma 
arrangemang tidigare med en grusansvarig från Uppsala som haft samma positition i 
Stockholm.
15/10 kommer grusgruppen ha ett möte som avslutning på säsongen och för att börja 
planera för nästa år.

f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig
Höstmöte för Trafiksäkerhetsrådet enligt post, MA kommer att gå för SMC:s räkning

g) Kioskansvar
Lagret som finns kvar är inventerat, vissa varor som finns kommer dock datumen vara 
utgångna i vår så vissa varor måste avskrivas.

h) Övrigt
Inget att rapportera.

§8  Övriga rapporter

a) Från SMC Riks
Information om konferenshelgen 14-15/11, sju st. från styrelsen är anmälda, MA kollar om det
går att anmäla sig i efterhand.

c) Övrigt
Inget att rapportera.

§9 Övriga frågor
Årsmötet: Verksamhetsberättelse och -inriktning jobbar CA på, alla dokument kommer att 
läggas upp på hemsidan varefter de blir klara. Tillfrågad som mötesordförande är Hans-Ove 



Görtz (vice ordförande i SMC Stockholm). Vi diskuterade också valberedningen till nästa år 
då Anders Hellman avböjt omval.
Styrelsekonferens: preliminära datum 22-23/11 eller 6-7/12, CA tar kontakt med Stockholm 
och hör om de är intresserade av en gemensam konferens

§11 Nästa tre möte
Nästa möte kommer att ske 9/11 i samband med årsmötet, resterande möten bestäms då.

§12 Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.
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