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Utfärdare:  
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Justerare: 
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Sammanträdesdatum: 
 

2014-12-7 
 

18.30 
Verksamhetsåret: Sammanträde nr: 

2014-2015 4 

Närvarande: Närvarande:Anders Hjelm (AH), Kaisa Nordquist (KN), Mathias Arvidsson (MA), 
Jan Bondesson (JBo), Erik Andersson (EA) 

Frånvarande: Jan Lindberg (JL), Mikael Ollgren (MO), Hans Elmegren(HE), John Brundin 
(JB), Torbjörn Lindgren (TL), David Lagerström (DL), Yvonne Rengren (YR), Gerry 
Andersson (GA), 

 

§1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

§2 Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 

§3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll nr.1,2 och 3 (konstituerande möte) godkändes. 

§4 Ekonomi 

a) Intäkter 
Då överlämnandet från gamla till nya kassören inte skett fullt och ingen av dem var 
närvarande finns ej någon rapport. 

b) Utgifter 
Då överlämnandet från gamla till nya kassören inte skett fullt och ingen av dem var 
närvarande finns ej någon rapport. 

c) Kontoställning 
Ekonomin är fortsatt god 

d) Övrigt 
Inget att rapportera. 

§5 Post och skrivelser 

a) Mail etc. 
Mail från aspirant ang. instruktörskonferensen till MCT. 

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


b) Postboxen 
AH fixar adressetiketter till att lägga i postboxen för kassör, förkortningsansvarig, MCT och 
ordförande. 
 

§6 Informationsgruppen 

a) Informatören 
CA skriver nästa länsspalt som skall vara klar till 8/12. Till nummer 3 skriver KN, vilken skall 
vara klart 26/1. 

b) Redaktören 
Nina fixar A4 till mässan, all info måste vara henne tillhanda senast 15/12. Det mesta har vi 
gjort på styrelsekonferensen, det som återstår är framförallt avrostningsdagarna. 

c) Webmaster 
Inget att rapportera. 

d) Mediaansvarig 
Inget att rapportera. 

e) Touringansvarig 
Inget att rapportera. 

f) Väg- och fikaguideansvarig 
Inget att rapportera. 

g) Klubbansvarig 
KN kommer att ha kontakt med Dannemora under december, eventuellt kommer de inte att 
ha någon avrostning 2015. 

h) Rabatt- och sponsoransvar 
Inget att rapportera. 

i) Trafikskoleansvarig 
 Inget att rapportera. 

j) Övrigt 
Inget övrigt. 

§7 Trafikgruppen 

a) MCT-ansvarig 
AH kommer att gå ut med ett mail till Uppsalas instruktörer angående instruktörskonferensen 
i mars, eventuellt kan EA fixa en buss till den, under MCT-mötet på storkurshelgen så 
beslöts att vi skall ta fram gemensamma kriterier för hur vi rekryterar nya aspiranter, det finns 
redan en storbanegrupp som jobbar med det och mötet beslöt skapa en Knix-grupp där AH 
sitter med. Första mötet kommer ske i mitten av januari.  



b) Rörkenansvarig 
Under konferensen med SMC Stockholm beslöt vi ha ett gemensamt möte med 
Rörkengruppen  och Tuvängengruppen för att prata ihop oss om rutiner etc. mötet är 
bestämt till 18/1.  
Datumen för alla Knix-kurserna är klara. 

c) Storbaneansvarig 
Inget att rapportera. 

d) Avrostningsansvarig 
DL var ej med preliminärt har vi 26/4 och 2 eller 3/5 

e) Grusansvarig 
Grusgruppen har haft möte och kurser och tider är klara 

f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig 
MA var på TSRs höstmöte, falluckorna på Dag Hammarskjöldsväg är klara men fungerar 
fortfarande inte, väntar på service. Förslag från kommunen att skylta om alla 
bostadsområden till 30 km/h med röd/gul skylt. Även många andra gator kommer att skyltas 
om. 

g) Kioskansvar 
JB har tagit på sig ansvaret för 2015, det innevarande lagret av dricka där datumen är på väg 
att gå ut kommer att skänkas till ÖAM. 

h) Övrigt 
Inget att rapportera. 

§8  Övriga rapporter 

a) Från SMC Riks 
Vi var 8 st på konferenshelgen i mitten av november, i övrigt inget från Riks 

c) Övrigt 
Inget att rapportera. 

§9 Övriga frågor 
Valberedning HE & TL, Roger Söderbom har en skrivare som vi beslöt skriva av och skänka 
till RS. Om behov uppstår så får vi besluta om inköp av en ny, tills vidare ger vi 
kompensation för skrivarkostnader genom att betala inköp av toner till behövande. 
Minnesanteckningar från styrelsekonferensen biläggs som beslutsunderlag. 

§11 Nästa tre möte 
Nästa möte kommer att ske 14/1, 11/2 och 11/3 kl. 18:30 vid i Stångby. 

§12 Mötets avslutning 
Ordförande avslutade mötet. 


