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SMC Uppsala 

Box 3057 

750 03  Uppsala 

Protokollförare:  

Gerry Andersson 
 Justerare: 

Kaisa Nordquist 
Plats för mötet: 

Stångby 
Sammanträdesdatum 

 

2015-09-09 

Klockslag: 

 

18.30 
Verksamhetsåret Sammanträde nr: 

 

2014-2015 12 
Närvarande: Kaisa Nordquist (KN), Gerry Andersson (GA), Anders Hjelm (AH), Mathias Arvidsson (MA), Jan Bondesson (JB), 
Torbjörn Lindgren (TL), Hans Elmegren (HE), Yvonne Rengren (YR) och Erik Andersson (EA). 

Frånvarande: David Lagerström (DA), 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 11 godkändes 

 

4. Ekonomi 

a) Intäkter 

Rikstian kommer att generera 90.270 kronor minus kostnaderna för deltagarna på årsmötet. 

 

b) Utgifter 

Det har inkommit några mindre räkningar. 

 

c) Kontoställning 

Vi har en fortsatt god ekonomi. 

 

d) Övrigt 

Möjligheten att använda swish på Rörken har kollats upp. Då detta är förenat med avgifter synes det inte 

motiverat att använda denna tjänst. Kassören meddelade att hon ville ha hjälp med att upprätta kontoplan. 

Kassören tar fram ett förslag till budget till nästa möte. Diskuterades även distriktens utvecklingskassa. 

 

5. Post och skrivelser 

a) Mail etc. 

Inget att rapportera. 

 

b) Postboxen 

Postnords företagscenter flyttar till Björkgatan. Då det är lättare att hitta parkering där flyttar vi vår postbox 

dit. 
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6. Informationsgruppen 

a) Informatören 

Informerades att vårt tält nu finns nu på vårt kansli. Vi beslutade att införa en kvartsidesannons i MC-folket 

om vårt årsmöte. Vi diskuterade hur viktigt det är att använda sociala medier för spridande av vår 

uppfattning i olika MC-relaterade frågor. Informerades även om att ”Mälaren runt” hade cirka 25.000 

deltagare. Nästa år står SMC som ensam arrangör då MCM hoppar av. 

 

b) Redaktören 

Redaktören informerade att hon skrivit spalten. 

 

c) Webmaster 

Texten om Fjällnora och touringen för nya medlemmar ligger nu på vår webbplats. 

 

d) Mediaansvarig 

Inget att rapportera. 

 

e) Touringansvarig 

Touringansvarige tackade för hjälpen vid genomförandet av touringen för nya medlemmar. 

 

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 

Informerades att var fjärde person som har en motorcykel i trafik, i vårt län, är medlem i SMC. 

 

7. Trafikgruppen 

a) MCT-ansvarig 

Inget att rapportera. 

 

b) Rörkenansvarig 

Antalet deltagare är större i år jämfört med förra året. Det behövs en ny skrivare. Styrelsen beslutade att 

det ska införskaffas en ny skrivare till Rörken. Den 20 september ska fönster målas och alla är välkomna 

att delta i detta arbete. 

 

c) Storbaneansvarig 

Inget att rapportera. 

 

d) Avrostningsansvarig 

Inget att rapportera. 

 

e) Grusansvarig 

Inget att rapportera. 

 

f) NTF-, TV- och TSR-ansvarig 

Inget att rapportera. 
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g) Kioskansvarig 

Allt rullar på. 

 

h) Vägspanare 

Inget att rapportera. 

 

i) Övrigt 

Inget att rapportera. 

 

8. Övriga rapporter 

Riks årsmöte hade varit bra. Mindre bra var att AHs motorcykel hade välts med en hel del skador till följd. 

Eftersom händelsen inträffade i samband med SMCs årsmöte ska det kollas upp om det finns någon 

försäkring som täcker detta. 

 

Ordföranden sammanställer deltagarförteckningen från oss avseende Riks sammankomst 20-22 

november. Styrelsehelgen som tidigare planerats kommer att genomföras under en dag istället för två. Tid 

för detta är 28 november mellan 09.00 och 18.00 på Scandic Nord. 

 

9. Övriga frågor 

Valberedningen informerade om sitt arbete inför årsmötet. Som framgår av punkt 4 d ska kassören ta fram 

ett förslag till budget till nästa möte. Till sin Hjälp får hon KN och AH. Till årsmötet ska detta tas fram en 

verksamhetsberättelse och övriga handlingar. 

 

En förutsättningslös diskussion om medlemsnära verksamhet vidtog. Hur synliggör vi vår verksamhet för 

såväl befintliga som potentiella medlemmar. Borde vi ha ”give aways” när vi är ute på olika aktiviteter? 

Skulle olika medlemsmöten kring teman vara intressanta? Diskussionen fortsätter när vi frigjort våra 

tankar. 

 

10. Nästa möten 

21/10, 4/11, 7/11 (konstituerande möte i samband med årsmötet) samt 28/11. 

 

11. Mötets avslutning 

Ordförande anslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet:    Justerare: 

 

 

 

Gerry Andersson    Kaisa Nordquist 


