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§1 Mötets öppnande 
JB förklarade mötet öppnat. 

§2 Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen godkändes. Det noterades att vi inte är beslutsmässiga, 
eftersom så få ledamöter var närvarande. 

§3 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom men kunde ej godkännas enligt ovan. Då vi 
har flera protokoll som ej är godkända får vi be om godkännanden av de protokollen 
via mail. 

§4 Ekonomi 
a) Ekonomisk rapport från kassör: Kassören var inte med, men hälsar att ekonomin 
ser fortsatt bra ut. 
 
b) Övrigt: inget 
 

§5 Post och skrivelser 
Ingen post eller skrivelse har inkommit. 
 

§6 Informationsgruppen 
a) Informatör och Redaktör: 
Då vi har fått lov att ändra datum på årsmötet så lyckades vi ändra i spalten som gått 
till  Mc-folket. GIA-handböckerna har kommit och KN hade med sig de till mötet. 
 
b) Webmaster.  
SS var ej med, men uppdateringar har skett med nyheter som kommit in. Han klagar 
dock på att det är dåligt med nyheter.  



c) Touringansvarig, väg- och fikaguideansvarig: Nymedlemstouring den 14/8 blev lite 
avslagen då det ösregnade vid avfärden, vi hade dock två deltagare och när vädret 
klarnade lite så  blev det en touring och de var nöjda. 
KN, JB och EA var med och hjälpte till på Mälaren Runt i Eskilstuna. 
EA har raggat ytterligare ett fikaställe med rabatt (Pauza mellan Enköping och 
Strängnäs). 
 
d) Klubbansvarig: Inget att rapportera. 
 
e) Rabatt- och sponsoransvarig, trafikskoleansvarig: Trafikskolorna har inte hört av 
sig sedan vi var där, vi får ta förnyad kontakt nästa år. 
 

§7 Trafikgruppen 
a) MCT-ansvarig: Inget att rapportera 
 
b) Rörkenansvarig: Rörken rullar på som vanligt, vi ligger fortfarande lite över 
fjolårets siffror. Vi har tagit fram årskort för 2017 som vi börjar sälja nu så att de får 
köra gratis även nu de sista gångerna i år 
 
c) Avrostningsansvarig. Inget att rapportera. 
 
d) Grusansvarig: Vi har ca: 10-15 deltagare anmälda till kursen i september. 
 
e) NTF-, TV-, TSR-ansvarig: Inget att rapportera. 
 
f) Kioskansvarig: Inget att rapportera. 
 
§8 Övriga rapporter samt information från ordförand e 
JB rapporterade från ordförandemötet i Säfsen: storkurshelgen blir 12-13/11, i stort 
sett samma kurser och möten som vanligt, de flesta distrikten har ändrat 
verksamhetsår till kalenderår, vi såg dock ingen anledning att göra det till i år i alla 
fall. Det togs även upp om gratiskurserna vid köp av ny Mc att de kommer att 
fortsätta även nästa år, JB var osäker på vem som skulle stå för kostnaderna dock. 
Statistik från medlemsantalen visade att SMC Uppsala ökade 3,4% i år jämfört med 
förra året och var därmed näst bäst bland distrikten. 

§9 Övriga frågor 
Vi har fått lov att flytta årsmötet till 5/11 kl. 16:00, då ÖAM hade sitt årsmöte samma 
dag och det vore olyckligt om de krockade, 
AH har börjat skriva på verksamhetsberättelse, EA skriver om 
nymedlemstouringarna och Se Oss-kampanjen och fikaställesrabatter. 
Vi diskuterade lite olika förslag på nya styrelsemedlemmar, alla får försöka fråga runt 
och försöka få in några nya.  
Budgetförslag till nästa år kommer att tas på nästa möte, alla som är intresserade kan 
lämna egna förslag då på verksamhet och kostnader för det. 
 

§10 Nästa tre möten 
Nästa möten kommer att ske 12/10, då vi haft dålig uppslutning på de senaste mötena 
så kommer AH att skicka ut en påminnelse redan i veckan om detta möte så att fler 
kommer. Samtliga möten sker kl 18.30 på kansliet, Stångby, Vaksala.  



§11 Mötets avslutning 

 


