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Protokoll nr 3 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 8 mar 2021, mötet hölls på distans på länk. 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Mattias Boström öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
Deltog via länk: Mattias Boström, Olle Henriksson, Haidi Lefvert, Peter Narbrink, Johan 
Lyngarth, , Björn Compier och Anneli Sömnez. Joel Olofsson kom in under punkt 5. 
Till detta möte har våra revisorer Malin Knutas och Annika Wahlinder bjudits in ang 
årsredovisningen 2020, båda deltar. 
 
3. Val av ordförande för mötet, ordinarie eller vice 
- Mattias Boström valdes till ordförande för mötet. 
 
4. Val av sekreterare och justerare för mötet 
- Haidi Lefvert valdes till sekreterare och till justerare valdes Peter Narbrink. 
 
5. Fastställande av dagordning 
- Dagordningen fastställdes och lades till handlingarna med tillägget under övriga 
frågor, ang valberedningens styrelsesammansättning. 
 
6. Föregående protokoll 
- Föregående protokoll Nr 2, 8 feb 2021 lästes upp och lades till handlingarna. 
 
7. Ordförande informerar 
- Läget ser relativt ljust ut utifrån Covid-19 läget trots restriktioner, Svemo gick ut med 
att kalendern står fast. SMC Riks resonerar på samma sätt, MCT planerar utifrån detta. 
Ordförande har inget mer att informera om idag, mycket beroende på att Riks inte haft 
några möten.  
 
8. Ekonomi – saldon 
- Jennifer deltar inte på dagens möte, så Olle meddelar dagens saldon nedan. 
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Företagskontot 316 449,39 kr 
Placeringskontot 753 115,25 kr   
Placeringsfonden 161 162,24 kr  
 
- Ang Sarah Compiers ersättning som blixtinkallad vikarierande kassör inför 
årsredovisningen 2020 med årets redovisning, bokslut och kommande budget pga 
ordinarie kassörs sjukskrivning. Mötet beslöt att Sarah skriver ihop sin reseräkning för 
körda mil i samband med detta samt erhåller en gåva till avgående vikarierande kassör. 
 
- Pippis utlägg för valberedningsarbetet under 2019 måste lösas snarast. Pippi skickade 
ett mail till styrelsen 28 jan 2021 med en påminnelse och redogörelse för sina utlägg.  
Olle ser till att detta utbetalas till Pippis konto snarast. 
 
9. Informatör / IT / Web 
- Anneli – har arbetat med årsmöteshandlingarna tillsammans med Christian. 
 
- Anneli önskar åter igen bilder till hemsidan, fler får gärna skicka sina. Mattias har en 
presentation på hemsidan, som är trevlig. Anneli ber om att få resterande 
presentationerna på styrelsen så samlar hon ihop och skickar vidare till Riks som lägger 
upp dom sen. Uppdateras efter årsmötet. 
 
- Joel, ang initiativet med intervjuer på Facebook och hemsidan har skapat ringar på 
vattnet, det har blivit ett bra utfall. Jättebra intervjuer, två än så länge. Förhoppningsvis 
kollar folk även då på gamla inlägg.  
 
10. School / Utbildning 
- Johan har kollat på div listor, det verkar ändå som att det har hänt en hel del i listorna. 
Det känns som att det verkar vara uppdaterat och rätt bra. Isf är PNL listan överflödig. 
 
- Johan har kollat med Garda ang västar och prisuppgift. Han  skickar ut en förfrågan 
om vilka som behöver en ny väst bland instruktörer, aspiranter och funktionärer. Gör en 
sammanställning och beställer västar, har mötets ok på det. 
 
- HLR med restriktioner osv, Johan meddelar att Daltons fortfarande är på. Ev kontakta 
aspiranter separat som inte har gått HLR. Johan har kontaktat Staffan på SMC Riks, det 
verkar inte vara stort fokus på HLR nu. Det finns inga riktlinjer för hur man skall göra  
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med HLR i dagsläget. Man bör genomgå en HLR utbildning vart annat år för att hålla sig 
uppdaterad, men ingen revidering har gjorts på ett år pga Covid-19.  
-Mötet beslutar att erbjuda HLR, finns dock inga riktlinjer för hur vi skal göra. Daltons 
säger att dom kan göra det på ett säkert sätt. Det är absolut inget tvång men att vi 
erbjuder HLR utbildning främst till aspiranter. De får bedöma och avgöra själva hurvida 
de vill deltaga. Det är absolut helt frivilligt, inget tvång då det bara är ett erbjudande. 
 
a) Utbildningsgrupp för aspiranter 
- Ingen info. 
b) Utbildningsgruppen 
- Ingen info. 
c) Grusansvarig Stockholm 
- Ingen info. 
 
11. Trafikpolitik 
- Olle, har en glädjande nyhet att MC parkeringarna fortsätter vara helt fritt året ut.  
- Har haft Teams möte med Nynäshamn, dom är inte främmande för MC parkeringar.      
SMC är gärna med i samarbetet av trafikplanerna i kommunen framöver. 
- Solna har byggt och skapat många nya p-platser, runt 10 till 15 nya.  
- Nästa vecka skall man ha möte med Ekerö och Sundbyberg kring trafikärenden.  
 
Mycket bra jobbat…. Man jobbar även på att få tillstånd för MC att köra i bussfiler.  
 
12. Revisorernas redovisning av årsredovisningens granskning och balansräkning 
2020 samt deras revisionsberättelse. 
- Malin Knutas och Annika Wahlinder meddelar via delad skärm, och detta har även 
mailats ut i ett PM till hela styrelsen i detta nu. Utifrån att revisorerna sett och förstått 
att det har varit ett tufft år på många sätt med bankbehörigheter mm har de delgett 
sina synpunker och tagit fram ett förslag till förbättring. Mycket bra reflektioner och 
synpunkter, som mottogs tacksamt av styrelsen. 
 
De ger en ren revisionsberättelse och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskaps-
året 2020. 
 
Rev berättelsen är signerad, nu återstår för styrelsens ledamöter att digitalt signera 
årsberättelsen (sista sidan sparas och arkiveras). 
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Malin skickar det vidare till Christian inför årsmötet och för arkivering. 
 
Revisorerna hjälper gärna kassören att sätta rutinerna. Rutinbeskrivningar bör göras för 
kassörsrollen. Vem tömmer brevlådan mm?  
 
Mötet tackar revisorerna för ett mycket bra arbete. 
 
 
13.  Årsmöte 13 och 14 mars 2021 
- Planera för digitalt årsmöte och fördela arbetsuppgifter.  
 
- Tillfrågade Lisbeth Bettan Hjelme kommer inte vara ordförande, det kommer Andreas 
Wennborg att vara. Han är van, har kört årsmöten i Vote-IT ett flertal gånger. Kommer 
vara självgående. Som rösträknare på söndagen är Joel Olofsson och Peter Narbrink 
utvalda och tillfrågade. Andreas kommer att avsluta mötet på söndagen. Haidi 
förbereder en Google Meet länk till konstituerande mötet direkt efter årsmötets avslut. 
Uppmanar kommande styrelse att vara redo för det mötet. 
 
- Planeringen - samtliga styrelsemedlemmar bör vara tillgängliga för ev frågor som 
behöver svaras på. Haidi och Mattias kommer sitta tillsammans på lördagen mellan kl 
10.00-14.00 då dokumenten delges och frågor kan komma . På söndagen mellan kl 
10.00-14.00 kommer röstningen av styrelsemedlemmar att ske, Joel och Peter räknar. 
 
14. Uppföljning av punkten med anledning av Covid-19 
-  Staffan Nordin, SMC School har gått ut med riktlinjer för kursverksamhet. Man 
kommer vid varje kurstillfälle utse en Covid-19 ansvarig, för att se till att regler och 
riktlinjer följs. Den ansvarige skall få möjlighet att avvisa folk. Vi måste även göra en 
riskanalys, detta finns i skriftlig form, Johan lägger upp det på Driven och mailar Olle. 
 
15. Valberedningen presenterar kommande styrelseförslag för 2021 
- Valberedningen presenterade sitt förslag för styrelsen på ett extra möte måndagen 
den 22/2-2021. Mötet protokollfördes ej, valberedningen delgav bara sitt förslag. 
Önskemål har kommit upp att delge information till de i styrelsen som inte deltog på 
det mötet. Mattias delgav kort vad som sas.  
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16. Digital kick-off SMC Stockholm 2021 
- Joel har mailat styrelsen ett förslag till Digital Kick off för funktionärer och resurser. 
Jess och Joel har spånat, och skickat ut ett mail om digital Kick-off som skall avslutas 
med en föreläsning med Hanna Johansson. Hon har kört jorden runt på en Scrambler. 
Hon vill gärna göra det mot ett arvode på mellan 10-15 000 kr beroende på hur lång 
föreläsningen blir. Joel ställer frågan om vi skall gå vidare med henne. Kan hon 
fakturera via ett företag är det intressant. Mötet tar ett beslut på att köra vidare på 
förslaget och sy ihop det under förutsättning att hon kan fakturera.  Budgeten är upp 
till 15.000 kr för föreläsningen. Joel och Jess har styrelsens förtroende att köra vidare. 
 
17. Övriga frågor 
- Björn meddelar att det inte hänt så mycket och att dom jobbar vidare med nedan…  
Björn – Jess, det har varit lite svårt att komma vidare i frågan om att göra nåt kul för 
våra medlemmar.  
 
- Ang valberedningens styrelsesammansättning. 
Johan undrade om hur valberedningens förslag såg ut då han inte deltog på förra 
mötet. Mattias informerade enl punkten ovan, nr 15.  
Man kan lägga fram några andra förslag till styrelseplatser, om inte kommer 
valberedningens förslag att vara det enda som läggs upp.   
 
18. Nästa styrelsemöte 
- Digitalt årsmöte 13-14 mars 2021. Länk går ut till kommande styrelse om ett 
konstituerande möte i direkt anslutning till att årsmötet avslutats. 
 
19. Mötet avslutas 
- Mötet avslutades av Mattias. 
 
Sekreterare:    Justeras: 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Peter Narbrink  
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