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Protokoll nr 7 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 13 jan 2020 
 
1. Mötets öppnande 

 Ordförande Mattias Boström öppnade mötet. 
  
2. Närvaro 

 Tuija Paasila, Olle Henriksson, Christina ”Nina” Wallenberg, Johan 
Lyngarth, Mattias Boström, Christoffer Coffe Nicklasson, Haidi Lefvert 
och valberedningen Fia Thaning, Virginia Pippi Bonta och Annica 
Franzén. 
  

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 Johan till justerare. 
 
5. Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 
 
6. Föregående protokoll 

Föregående protokoll Nr 6, 2 dec 2019 lästes upp och  
lades till handlingarna.  

 
7. Rundan – funktioner 

Coffe – info på Schoolpunkten nedan. 

Nina – info på Informatörspunkten nedan. 

Olle – jobbar mycket med Stockholms bussfiler. 

Boendeparkeringstillstånd, måste sökas och om du inte under 3 mån 

nyttjar den måste du söka igen. Kostar 300 kr per ansökan. Detta är ett 

bekymmer för mc förare som i regel inte kör hela året. 

Mattias – Distriktstian har kommit, ca 220 000 kr. Konferensen i nov 

betald, 47 000 kr. 

Övriga hade inget att tillägga. 
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8. Ekonomi 

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

293 947,70 kr. På placeringskontot finns 653 tkr, placeringsfonden har 

161 tkr. Allt i sin ordning. Färdigställer budgetarna som kommer in 

löpande och förbereder bokslutet inför årsmötet. 

 
9.           Informatör 

 
MC folket är det dags för snart, spalten är skriven till utgivningen i 
nästa MC folket. Nästa manusstopp är 27/1-20.  
Knix och Gillinge avrostningsdatumen bör komma in. Kursdatumen bör 
komma in.  
Coffe meddelar nedan följande knixdatum som bekräftade och klara: 
26/4, 3/5, 31/5, 9/8, 23/8 och 13/9.  
 
Scandic Klara på Slöjdgatan 7 i Stockholm, Hötorget är klart för vårt 
extra styrelsemöte lördagen 15/2-2020.  
 
Nina har en tanke på att locka folk till årsmötet med utlottning av div 
priser. Mötet tycker det är en mycket god idé. Ett förslag pratades det 
om att lotta ut en knix, avrostning, storbana och grus kurs. Då skall den 
vara valbar men personlig, ej gå att överlåta på annan. 
Ev också ett presentkort från AVA om  dom tycker det. Beroende på om 
och hur mycket får Nina får en budget på max 1500 kr i förhandlingen 
med AVA om det. 
Vi tog beslut på, 4 st vinnare (personliga) som väljer valfri kurs. Nina 
fixar allt runt omkring det. Nina frågade även om vi skulle köpa annons 
för kungörelse av årsmötet men Mattias sa att det räcker med den 
vanliga spalten. 
 
Har fått förfrågningar av Maria Andersson på Orange Day ang kortege 
för utsatta barn den 23 maj och  undrar om SMC Stockholm kan 
sponsra. Beslut, vi bollar över till SMC Riks, däremot kan vi informera 
via vår hemsida. 
 
 

10. School / Utbildning 
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Svar från SKRC,  datumen är nästan ok. Coffe ska prata med Daltons 
ang HLR utbildningar, tycker att alla funktionärer skall gå. Hållt på med 
arbetet av Knix 2020, jobbar vidare.  
 
Datumen för knix är klara: 26/4, 3/5, 31/5, 9/8, 23/8 och 13/9.  
Vi har tillgång till banan mellan 8-18 varje dag, kan även använda Go-
karten om vi skulle önska. Det känns kul i gruppen, en nystart. 
 
- HLR utbildningar - samkordinera med Daltons, gäller även för 

funktionärer. Coffe kollar detta.  Alla som vill får gå en kurs, men 
aspiranter och instruktörer har förtur. Man bör gå utbildningen 
vartannat år. Coffe kollar kostnaden och återkommer. 

 
- Ang Råd o Riktlinjer behöver vi i Stockholm hjälp av riks att få reda 

på hur många som har behovet, Coffe kollar detta med Staffan.  
 
- Coffe talar med Bettan om att anordna HLR kurser i samband med 

KNIX-kurserna. Många medlemmar/MC-förare i allmänhet som 
skulle ha nytta av utbildningen 

 
- Johan undrar om vi skall ha Riskutbildning för funktionärer. Svar JA, 

det kan finnas ett behov av detta. Fundera vidare. 
 
- Pippi meddelar att det finns pengar i den kommande budgeten för 

alla utbildningar för kommande år. Hon har skickat in det. 
 
- Internutbildning 25-26/4-2020 i Linköping. Rummen är prelbokade 

och banan är bokad. Vi, SMC beslutar oss för hur vi delar upp 
pengarna för hela eventet. SMC Stockholm har fått uppdraget att 
arrangera avrostningen/körgård. Detta krockar med Knix Tuvängen 
25/4-20 och avrostning på Gillinge 26/4-20. Ev skulle man kunna 
byta Gillinge datumet, svårt att få ihop det annars. 

 
- Planeringen av avrostningen på interndagarna i Linköping har 

avrostningsgruppen hand om.  
 
- Mattias – nåt att fundera över… beslut först i höst (okt). Skulle SMC 

Stockholm våga sig på att ha nån eller några storbaneutbildningar 
på Arlanda? Arlanda går med vinst om man har en full kurs, mötet 
tycker det är en god idé att titta vidare på. 
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11. Förberedelse inför årsmötet i mars 2020 
 
Beslutat datum är söndag 22 mars 2020 kl 13.00. På AVA MC i nya 
lokaler i Gustavsberg. Vi bjuder på fika, Nina fixar och Haidi hjälper till. 
Vi behöver ha en ordförande för mötet, ordförande Mattias tar kontakt 
med någon. Vi annonserar i MC folkets spalten, och på Facebook. 
Upplägget är följande: 
- SMC Stockholms årsmöte – extern ordförande. 
- Kort möte för utbildningsgruppen – vinjett. 
- Klubbmöte innan styrelsens konstituerande möte. 
- Konstituerande möte för styrelsen enbart. 
 
Diskussion ang dokument för verksamhetsberättelsen. Behovet av 
Google Drive eller liknande finns, Johan ger olika förslag. Beslut att en 
enklare lösning att köra på är Google Sheet för att få till 
verksamhetsberättelsen. Men vi behöver lösa detta, för att hantera tex 
verksamhetsberättelsen och andra dokument mellan styrelsen samt en 
plattform att arkivera i. Olika diskussioner fördes för att komma framtill 
bästa enklaste sätt att dela info mellan varandra. Beslut, ordförande 
utser Johan och Coffe att titta på detta innan nästa möte för att komma 
med förslag i god tid innan nästa möte. Så det kan beslutas på mötet. 

 

12.           Styrelsens målsättning / vision, mötesdag 15/2 
 
Scandic Klara Slöjdgatan 7 i Stockholm, Hötorget är klart och bokat för 
vårt extra styrelsemöte lördagen 15/2-2020.  
Dagen kommer läggas upp som en Open space, jobba i grupp och 
enskilt om vartannat. Inget är en dålig tanke, allt kan ha ett värde. 
Mattias vill att vi jobbar enbart med Styrelsens inre arbete, och Vad 
vill SMC Stockholm Vision. Du behöver förbereda dig med ett öppet 
sinne och behandla allt som kommer upp med respekt. Brainstorming. 
Se kommande inbjudan i mailen med plats och tider. 
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13.   Utbildningsgrupp för aspiranter 
 
Vi tar beslut på fler möten och inget händer, nu måste vi ta tag i detta. 
Snart är det säsong och aspiranterna kommer. Johan tar kontakt med 
Björn, och frågar om han kan tänka sig att ta på sig ansvaret i ett 
samarbete med MCT.  Vi har ca 30 aspiranter i dagsläget. Innan nästa 
möte ser vi gärna fram mot info. 
 

  
14. Övriga frågor 

- Valberedningen, vill ha en punkt till nästa möte. För presentation av 
förslag till styrelsens sammansättning till årsmötet.  

- Utbildningsgruppen, vill ha en egen punkt till nästa möte. Prata om 
Vinjett. Och ta beslut om framtiden för utbildningsgruppen. 

- Tröjororna till valberedningen är beställda av Nina.  
- Projektor, Olle har kollat upp ett förslag. Den här finns på NetonNet 

och kostar ca 4500 kr. Johan och Mattias fick varsitt ex med 
dokument och kollar upp detta till nästa möte. Så vi kan beställa. 

  
15.            Nästa styrelsemöte 
 

- 10 feb 2020 på kansliet, Skansbacken 4.  
 

16.                  Mötet avslutas 
 

- Mötet avslutades av Mattias. 
 
 

 
 
 
Sekreterare:  Justeras: 
 
 
________________________ ______________________ 
Haidi Lefvert           Johan Lyngarth 
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