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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.7 godkändes. 

§4 Ekonomi 

a) Intäkter 
YR delade ut resultat och balansrapport t.o.m.150331.  

b) Utgifter 
YR delade ut resultat och balansrapport t.o.m.150331.  

c) Kontoställning 
Ekonomin är fortsatt god 

d) Övrigt 
YR har skrivit ut ansökan om kort till AH som är inskickat. YR har kollat räntor på olika 
konton, vilka är låga överallt men Peter Appelqvist föreslog att vi skulle kolla Ikano som ÖAM 
har. YR kollar detta också. 
 

§5 Post och skrivelser 

a) Mail etc. 
Vi har fått inloggning till Taberg för att kunna hämta och beställa reklammaterial från Riks. 

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


b) Postboxen 
Endast McFolket. 
 

§6 Informationsgruppen 

a) Informatören 
Motorcykelhandlarnas dag är 9 & 10 maj, ÖAM och SMC samkör och är på Lelles på lördag 
och Sulas på söndagen. 

b) Redaktören 
KN ska skriva spalt till Mc-Folket och skickar ut för påseende. 

c) Webmaster 
JB har meddelat att han hoppar av och MA har fått inloggningar etc. för att ta över 
uppdraget.  

d) Mediaansvarig 
Inget att rapportera. 

e) Touringansvarig 
TL vill köra junitouringen till Söderfors, EA hittar bra där, så han hjälper till med färdrutten.  
Fjällnora är bokat till länsträffen och kaffe och korv är beställt till deltagarna. EA, MA och DL 
tar fram färdväg för kortegen och ansöker hos polisen om tillstånd. 

f) Väg- och fikaguideansvarig 
TL fick en del förslag från DL och EA bl. a. Han ska kolla med dem som är med att de 
fortfarande är aktuella. 

g) Klubbansvarig 
FMCK Uppsala har gått med som SMC-klubb. 

h) Rabatt- och sponsoransvar 
Inget att rapportera. 

i) Trafikskoleansvarig 
KN mailar ut till trafikskolorna och hör om de är intresserade att vi kommer och informerar 
om SMC. 

j) Övrigt 
text 

§7 Trafikgruppen 

a) MCT-ansvarig 
HLR körs på lördag 12 deltagare två har hoppat av. Instruktörskonferens 21-22/3 ett tiotal 
från Uppsala, mycket givande. 



b) Rörkenansvarig 
Rörkenmöte Staddag, Izettle ska ansökas om, 2d-scanner ska köpas (Kjell & co?) 

c) Storbaneansvarig 
Inget att rapportera. 

d) Avrostningsansvarig 
Stams sopar avrostningsplanen, DL ska prata med Grönlunds också så att det inte står 
något släp när vi ska ha kursen. DL skickar ut reklam till gamla deltagare.  

e) Grusansvarig 
Grusgruppen har möte imorgon 9/4. Kurserna är snart fyllda. Instruktörsavrostning,  

f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig 
MA har varit på årsmöte på NTF, NTF Uppsala, Stockholm och Gotland, slås ihop till NTF 
Öst. 

g) Kioskansvar 
JB och DL fixar dricka och korv till avrostningen, AH och JB fixar varor till kiosken på Rörken 
4/5. 

h) Vägspanare 

DL har haft dialog med kommunen om snabellagning, men kommunen snabellagar inte själv 

någonting, utan endast trafikverket genom entreprenörer. 

DL föreslog att vi skulle göra en skrivelse till kommunen angående mc-parkering i cykelställ  

i) Övrigt 
Inget att rapportera. 

§8  Övriga rapporter 

a) Från SMC Riks 
Riksårsmöte i Borlänge, YR skickar ut förfrågan om vilka som vill åka på årsmötet. 

b) Övrigt 
KN rapporterade från ordismötet, när protokollet kommer så skickar hon ut. 

§9 Övriga frågor 
EA undrade om det fanns någon banderoll att sätta på hans släp när SMC använder det. 
MA har kollat upp mobilt bredband, kostnad 149:-/ månad router ingår om man binder på 24 
månad, mötet beslutade beställa abonnemanget på 24 månader, MA fixar. 
KN har lagt upp en fil om profilkläder i dropboxen där man kan gå in och titta och beställa. 
KN  

§11 Nästa tre möte 
Nästa möte kommer att ske 8/4, 6/5 och 17/6 kl.18:30 vid i Stångby. Den 17 juni har vi 
catering/grillkväll. 



§12 Mötets avslutning 
Ordförande avslutade mötet. 


