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SMC Uppsala 

Box 3057 

750 03  Uppsala 

Protokollförare:  

Gerry Andersson 
 Justerare: 

Kaisa Nordquist 
Plats för mötet: 

Stångby 
Sammanträdesdatum 

 

2015-06-17 

Klockslag: 

 

18.30 
Verksamhetsåret Sammanträde nr: 

2014-2015 10 
Närvarande: Kaisa Nordquist (KN), Gerry Andersson (GA), Anders Hjelm (AH), Mathias Arvidsson (MA), Jan Bondesson (JB) och Erik 
Andersson (EA). 

Frånvarande: Torbjörn Lindgren (TL), Hans Elmegren (HE), David Lagerström (DA), Yvonne Rengren (YR) och John Brundin (JB). 

 

 

1. Mötets öppnande.  

Ordföranden KN förklarar mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning. 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 
3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll nr 9 godkändes 

 

4. Ekonomi 

a) Intäkter 

Från Riks har inkommit 85.037 kronor (efter avräkning 64.161 kronor). 

 

b) Utgifter 

 

c) Kontoställning 

Ekonomin är fortsatt god. 

 

d) Övrigt 

Under en MC-gökotta gick kollekten på 1.740 kronor till SMCs skadefond. 

 

Med anledning av att distriktet har en så stabil ekonomi diskuterades frågan om vi skulle ge klubbarna 

möjlighet att ansöka om bistånd till olika projekt. Styrelsen beslöt att frågan tas upp till förnyad diskussion 

på ett kommande styrelsemöte. 

 

5. Post och skrivelser 

a) Mail etc. 

Mail hade inkommit om Taberg från Riks. 

 

b) Postboxen 

Riks har bett distriktet om hjälp med funktionärer till Start2ride 22-23 augusti. Det har också inkommit en 

räkning från Axfood. 
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6. Informationsgruppen 

a) Informatören 

Informerades om att beställningen av de profilkläder som styrelsen tidigare beslutat om nu har lämnats in 

för färdigställande. 

 

Riks har meddelat att tältet är på väg till distriktet. 

 

Touringen för nya medlemmar i augusti kommer alla nya medlemmar att bjudas in till genom särskilt 

utskick till dessa. 

 

b) Redaktören 

I nästa spalt i MC-folket kommer kallelsen till årsmötet att finnas med. 

 

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 sponsoransvarig 

Inget att rapportera. 

 

i) Trafikskoleansvarig 

Inget att rapportera. 

 

j) Övrigt 

Inför träffen i Fjällnora behöver de ansvariga för detta söka polistillstånd för kortegen. De ska även hålla 

kontakt med Östra Aros som är beredda att hjälpa till under kortegen. 

 

7. Trafikgruppen 

a) MCT-ansvarig 

Inget att rapportera. 

 

b) Rörkenansvarig 

Det har varit färre deltagare under maj jämfört med antalet för samma tid förra året. Vädret har säkert varit 

av avgörande betydelse för detta då det nu är fler deltagare. Den ansvarige meddelade också att det finns 

behov av fler funktionärer på Rörken och uppmanade styrelsen att delta i större utsträckning är hittills. 

Vidare meddelades att en växelkassa innehållande 1.000 kronor har förstunnit. 

 

c) Storbaneansvarig 

Inget att rapportera. 

 

d) Avrostningsansvarig 

Inget att rapportera. 
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e) Grusansvarig 

Alla gruskurser är nu genomförda. 

 

f) NTF-, TV- och TSR-ansvarig 

informerades om att den ansvarige på ett TSR-möte tagit upp frågan om samspelet mellan olika 

trafikgrupper. 

 

g) Kioskansvarig 

Allt fungerar bra med kiosken. En begränsning av sortimentet har gjorts. Detta innebär att svinnet blir 

mindre. 

 

h) Vägspanare 

Informerade att gruset som funnits på en vägsträcka mellan Dalälven och Östervåla hade tagits bort 

relativ skyndsamt samt att varningsskylt hade funnits på platsen under den tid gruset funnits där. 

 

i) Övrigt 

Inget att rapportera. 

 

 

8. Övriga rapporter 

9. Inget att rapportera. 

 

10. Övriga frågor 

11. Inget att rapportera. 

 

12. Nästa möten 

De tre närmaste mötena kommer att hållas 5/8, 9/9 samt 21/10. Alla möten är på Stångby med start 

18.30. 

 

13. Mötets avslutning 

Ordförande anslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet:    Justerare: 

 

 

 

Gerry Andersson    Kaisa Nordquist 


