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Protokoll nr 6 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 2 dec 2019 
 
1. Mötets öppnande 

 Ordförande Mattias Boström öppnade mötet. 
  
2. Närvaro 

 Peter Narbrink, Tuija Paasila, Olle Henriksson, Anders Regner, 
Christina ”Nina” Wallenberg, Johan Lyngarth, Mattias Boström, Haidi 
Lefvert och valberedningen Virginia Pippi Bonta och Annica Franzén. 
Besökare idag är Christian Paral från SMC riks. 

 Anders är beslutande idag. 
  

- I protokollet nedan benämns inte styrelsen med initialer, detta tas 
bort from nu. Det rör bara ihop det, ett bra försök. Förnamn gäller. 
 

  
3. Val av ordförande för mötet, ordinarie eller vice 

Mattias valdes till ordförande för mötet. 
 

4. Val av sekreterare och justerare för mötet 

 Haidi valdes till sekreterare och Olle till justerare. 
 
5. Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 
 
6. Föregående protokoll 

Föregående protokoll Nr 5, 4 nov 2019 lästes upp och  
lades till handlingarna.  

 
7. Rundan – funktioner 

Haidi tycker att vi skall använda våra förnamn i protokollet. Mötet 

håller med. Olle berättar om bussfilerna, ett samarbete med olika 

kommuner. Tuija tog upp at det blivit en mailkapning nyligen, det har 

gått iväg ett mail från Mattias om en utbetalning till ett utländskt 

konto, som tur var hann det stoppas i tid.  
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8. Ekonomi 

Tuija meddelar dagens siffror till protokollet. I kassan har vi idag 

263 644.78 kr. På placeringskontot finns 653 tkr, placeringsfonden har 

161 tkr. Allt i sin ordning. Nina har fått balans och resultaträkning. 

 
9.           Informatör 

 
Nina tycker vi skall köpa in en projektor, mötet håller med. Olle får i 
uppdrag att se över prisbild och anslutning för lämplig portabel 
projektor. Målning av lokalen har vi talat om tidigare, det finns folk på 
Rapido som kan åta sig uppdraget. Beslut -  Nina kollar upp hur och vad 
som skall, behöver göras i lokalen. 

 
Spalten är skriven till utgivningen i nästa MC folket. 
Nästa manusstopp är 9/12 2019.  
 
Nina har gjort ett schema med lite olika datum, vi får de senare.  
 
SMC Riks har haft synpunkter på ett utskick som valberedningen 
skickat ut på FB under helgen ang rekrytering till SMC Stockholm 
styrelse. Anledningen är att det står att vi är en klubb, vilket SMC 
Stockholm inte är, det behöver ändras. 
 
Vi behöver ha en grupp som kollar upp våra SMC rabatter lokalt, och 
listar de ställen, tex caféer, handlare mf. Ta reda på om rabatten 
fortfarande gäller, listan finns på hemsidan och alla ställen skall ha en 
SMC Medlemsdekal vid kassan så det syns.  
Beslut, Nina tar ut en lista och delar ut typ 5 st var till övriga styrelsen 
för att kolla upp detta. Vi kommer inte hinna till deadline för SMC 
boken, men då syns det i Appen iaf. 
 
Datumet 22 mars är ett förslag för årsmötet. Förslag om att hålla 
årsmöte hos någon handlare, tex hos AVA MC. Ett annat är Yamaha 
Center som öppnar i Danderyd nu i december.  
 
Start2Ride, datumet spikat nu till 23-24/5 2020. 
 
 

10. School / Utbildning 
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Interndagarna blir i Linköping i slutet av April, Box hotell skulle kosta 
870 kr / dubbelrum med frukost och en gemensam middag för alla går 
på 330 kr per pers. Ca 80 pers deltog förra året, uppskattningsvis ca 50 
pers från Stockholm. Mattias får i uppdrag att räkna ut hur mycket som 
behöver reserveras i budgeten, det skall klubbas på årsmötet.  
 
Vi behöver få information från MCT om hur stort behov är det för Råd 
och riktlinjer och för HLR utbildning för SMC Stockholms funktionärer. 
 
 

11. Konferenshelg för förtroendevalda – summering av helgen 
Kort sammanfattning av de olika mötesgrupperna under helgen. 
Ordförandemötet – Det pratades väldigt länge om ett tomt tält, på Hoj 
Rock som ett tomt tält inte representerades på rätt sätt. En region 
tyckte inte det var bra att SMC tältet stod tomt.  
MCT – Tyckte det var bra, skippade introrundan. Det diskuterades 
utifrån en agenda. Det pratades Råd o Riktlinjer 3.0 och div kurser. 
Punkten -Hur ser vi framåt ströks pga tidsbrist. Talades om vikten av 
certifieringen. Lite statistik visades.  
Valberedningen och Introduktionskursen. Upplevdes stressande att det 
bara var halvdagar.   
Marknadsföring – Var bra.  
Politiker mötet – Hur vi kan påverka politikerna, det var två föreläsare, 
varav en politiker som menade på att det hjälper att vara ihärdig (tjata) 
och vara förberedd, påläst. Samt tänka på Hur tänker en politiker. 
Informatörsmötet –Presentation, MC folket var inne o pratade om 
tidningen och utskicken. Det talades om Appen. Det bjöds även på en 
kort presentation av nya hemsidan.  

 
12. Förberedelse inför årsmötet i mars 2020 

Föreslaget datum är söndag 22 mars 2020 kl 13.00. Mötet beslutade 
att det blir bra. Nina ser över lokal hos någon handlare för mötet. 
Kassör Tuija vill få in budgeten för nästa år som skall vara klar till 31 
januari 2020. Även verksamhetsberättelsen skall skrivas, var och en 
skriver sin del. Detta skall vara klart till februari mötet. 
 
Kassören Tuija kallar revisorerna till styrelsemötet i mars och till 
årsmötet 22 mars 2020. 
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Klubbkonferensen efter årsmötet ifrågasätts, blir så lång dag. 
Utbildningsgruppen skriver ihop en kort info till årsmötet. 
De kan få en kort punkt under årsmötet om SMC utbildningar. 
 

13.           Styrelsens målsättning / vision 
Mattias upplever att styrelsemötena är ineffektiva. Vi behöver jobba 
mer emellan mötena för att få till ett effektivare styrelsearbete. Vad vill 
vi med Sveriges största distrikt? Komma mer förberedda till mötet. Vi 
behöver ha en styrelsekonferens för att kunna styra upp detta på bästa 
sätt. 15 feb 2020 bokas för en styrelsekonferens med innehåll 
målsättning och vision. Scandic konferens blir bra, SMC har rabatt där, 
Nina kollar upp vad konferens med frukost och lunch kostar och vart vi 
alla kan vara. Gärna centralt. 
 
Nina berättar att MCE har en projektledning i form av ett Excelark, så 
när det är klart grönmarkeras det. Förslag att göra det i jan-feb så det 
är klart till nästa styrelse. Vi röstar om detta, 7 röster är för.   

 
14.   Utbildningsgrupp för aspiranter 

Mattias menar att processen borde vara igång, från aspirant till nyexad. 
Hur skall det gå till, vem skall hålla i det?  Detta kan skötas av en 
ansvarig i styrelsen och resterande av engagerade utanför styrelsen. Ta 
fram vilka olika funktioner (ev konkreta namn) behövs. Tuija kan tänka 
sig att hjälpa till våren. Vad behövs för aspiranter och nyexade? Mötet 
föreslår att Björn C är ansvarig för detta. Ev även Gustav E. 

  
15. Övriga frågor 

- Valberedningens mail fungerar ej. Valberedningens mail är nu 
v.bonta@gmail.com.... så länge. Bör fixas till snarast, tre av fyra i 
valberedningen får inte mail riktade till valberedningen. 
 

- Valberedningen - går igenom det som kom upp på kvartsamtalen. 
Många intressanta tankar och åsikter. Bla tas det upp att man inte 
bör sitta för länge i styrelsen, bytas ut oftare. Även att det på 
styrelsemötena handlar mycket om school. Vad vill medlemmarna 
att SMC Stockholm skall arbeta för? Och många fler kommentarer 
nämndes. 

  
16.            Nästa styrelsemöte 
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- 13 jan 2020 på kansliet, Skansbacken 4.  
 

17.                  Mötet avslutas 
 

- Mötet avslutades av Mattias. 
 
 

 
 
 
Sekreterare:  Justeras: 
 
 
________________________ ______________________ 
Haidi Lefvert           Olle Henriksson 
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