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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.4 godkändes. 

§4 Ekonomi 

a) Intäkter 
YCC har betalt fakturan för Rörkenkörningen i våras. 

b) Utgifter 
JB redovisade div. fakturor och reseräkningar. 

c) Kontoställning 
Ekonomin är fortsatt god 

d) Övrigt 
Inget att rapportera. 

§5 Post och skrivelser 

a) Mail etc. 
Mail från SMC Stockholm om Knixbroschyren till mässan, vi beslöt trycka upp 300 extra ex. 
till oss som vi kan använda själva i marknadsföringsyfte. 
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b) Postboxen 
EA fixar adressetiketter till att lägga i postboxen för kassör, förkortningsansvarig, MCT och 
ordförande. 
 

§6 Informationsgruppen 

a) Informatören 
KN har skrivit nästa länsspalt nummer 3. KN gick igenom behörigheterna till webben, 
Facebook, grundkurssystemet etc. 

b) Redaktören 
Vi hade möte 2/1 och började med Navet, AH tog på sig att redigera Navet i Indesign 
eftersom han har programmet. KN har begärt offert ifrån Knivsta Tryckeri och det tryckeri 
SMC använder för Mc-Folket. SMC:s tryckeri var 260:- billigare och då med ett lite tjockare 
papper så vi tar det. Vi ska efterlysa bilder från verksamheten på vår hemsida och Facebook. 

c) Webmaster 
JB har och håller på att uppdatera hemsidan. 

d) Mediaansvarig 
Inget att rapportera. 

e) Touringansvarig 
Nymedlemstouring 16/8, TL skall kolla upp om han kan fixa en touring i juni också, då han 
inte var med i dag återkommer vi till det nästa möte. 

f) Väg- och fikaguideansvarig 
Inget att rapportera. 

g) Klubbansvarig 
MA har mailat alla klubbar och presenterat sig och begärt att få in alla aktiviteter som de vill 
ha med i Navet, Öam, TT, Hercules och Dannemora har svarat. 
ÖAM har frågat om datum för avrostningarna och klubbdagarna på Rörken, KN tar kontakt 
med Peter A. om avrostningarna och AH tar kontakt med Roger S angående klubbdagarna. 

h) Rabatt- och sponsoransvar 
HE kommer att skicka ut en förfrågan till de som har annonserna på hemsidan, om de är 
intresserade av att vara med även för 2015, de som svarar jakande faktureras, resterande 
tas bort. 

i) Trafikskoleansvarig 
 EA visade intresse för att kanske ta hand om detta. 

j) Övrigt 
Länsträff 12/8: EA har haft kontakt med Björklingebadet angående länsträff, men det finns 
ingen möjlighet med fika där, TL skulle kolla med Fjällnora men han var inte med på mötet så 
vi får återkomma om det. 



§7 Trafikgruppen 

a) MCT-ansvarig 
AH har skickat ut brev till alla instruktörer i distriktet angående instruktörskonferensen, då vi 
bara hade 6-7 st anmälda ett par dagar innan sista anmälningsdag har vi också erbjudit de 
Stockholmsinstruktörer som varit mest på Rörken 2014 plats. Då Riks inte gått ut med listan 
på vilka som anmält sig, vet vi fortfarande inte hur många som anmält sig från oss och 
därmed har vi heller ingen prislapp på det heller, eftersom vi hade en budget på ca: 20 
deltagare lär det dock inte vara några problem. AH skall på ett möte 17-18/1 som skall ta 
fram rutiner för aspirantrekrytering och utbildning på riksplanet för både Grundkurser och 
BKK. 

b) Rörkenansvarig 
Bike har mailat Unionen om de kan få låna gokartbanan för ett 25 timmars mopedrace någon 
gång under våren/sommaren, vi är positiva men kartingen är mer tveksamma, det kommer 
att vara ett möte i kartingsektionen 29/1 och då lär det avgöras. AH har haft kontakt med 
MCT i Stockholm (under styrelsekonferensen) och beslutat att vi ska ha ett möte med 
Rörken- och Tuvängengrupperna för att bl. a. utveckla våra utbildningsdagar för instruktörer 
vi har på Rörken. 

c) Storbaneansvarig 
Inget att rapportera. 

d) Avrostningsansvarig 
DL var ej med datumen är satta till 24/4 och 3/5. 

e) Grusansvarig 
Grusgruppen har möte 15/1. 

f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig 
Vi har fått en kallelse till TSR:s årsmöte 24/2, MA går på det. 

g) Kioskansvar 
Inget att rapportera. 

h) Övrigt 
Inget att rapportera. 

§8  Övriga rapporter 

a) Från SMC Riks 
De som skall vara med på mässan har fått mail från Petra om tider etc. KN och JB har haft 
kontakt med Babs angående behörigheter etc. 

c) Övrigt 
Sekreteraren bör skicka ut påminnelse om styrelsemöten ca: en vecka innan, gärna med 
svarsplikt om man kommer eller ej. 



§9 Övriga frågor 
KN kollar upp inloggning till Trycket i Mora, för att kolla upp profilkläder och ta fram några 
förslag till nästa möte. 

§11 Nästa tre möte 
Nästa möte kommer att ske 11/2, 11/3 och 8/4 kl. 18:30 vid i Stångby. 

§12 Mötets avslutning 
Ordförande avslutade mötet. 


