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Protokoll nr 1 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 11 jan 2021, mötet hölls på distans på länk. 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Mattias Boström öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
Deltog via länk: Mattias Boström, Haidi Lefvert, Peter Narbrink, Jess Brännström, Johan 
Lyngarth, Joel Olofsson, Jennifer Eserblom, Olle Henriksson, Björn Compier och 
Christian Paral deltog tom punkt 7. 
 
3. Val av ordförande för mötet, ordinarie eller vice 
- Mattias 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 med justeringen. Punkt nr 13, ang årsmötet läggs som 
punkt nr 7 pga att Christan behöver avvika efter det och övriga punkter flyttas ner en 
siffra, i övrigt godkännes dagordningen. 
 
6. Föregående protokoll 
- Föregående protokoll Nr 7, 14 dec 2020 lästes upp och lades till handlingarna med 
beslutade justeringar. 
 
7. Planera för årsmötet 2021 
- Datumet är satt till lördag 13 mars och eventuellt även söndag 14 mars 2021 
- Digitalt möte med säkerställt röstningsförfarande. Hur svårt är det att hålla mötet i 
VoteIT… ? SMC Riks använde VoteIT, uppdelat i flera steg.  
Nackdelarna är att det måste ske i fler steg. Vi måste därmed veta vilka som skall delta, 
för att kunna skicka ut information om hur mötet kommer gå till. Måste kolla hur 
omröstningen skall kunna ske, medlemmar måste ges tillfälle att se förslag för att de 
skall kunna rösta. Man måste ha lite tid att bygga röstningen i VoteIT.  
Det kan handla om att behöva göra om (bygga om) ang Valberedning, styrelse, 
dagordning, budget mm. 
Diverse tankar följer…Om man skulle ha förmöte hur lång tid emellan behöver man? Kanske två timmar 
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emellan mötet och omröstning. Problemet med att ha en lång tid emellan är att man kanske tappar omröstningen. 
Om man är fler än typ 30 pers så fungerar det oftast inte med Meets, Teams mf, då är VoteIT säkrare. Diskussionen 
är igång… Det är mycket jobb med VoteIT.  I Meets kan man räcka upp handen och ev säkerställa omröstningen. Vi 
kan nog förvänta oss att det kan bli många personer som kommer. 
 
Förslag att man skulle köra i Teams live och så kör man en omröstning i VoteIt på söndagen. Det är viktigt att veta 
hur många som kommer att delta, det är de som är bokade som kommer kunna delta, ingen annan.  
Förslag från Joel, Vem skall vara ordfnde för mötet. Kanske den har något bra system?  
Vi behöver bestämma oss för om vi skall använda VoteIT och ev Teams. 
Vi kan skicka ett mail till alla medlemmar via Jonny om att man behöver anmäla sitt intresse till årsmötet. Sedan kan 
vi bygga vidare. Vi behöver isf också få ut informationen på våra sociala medier och på vår hemsida i god tid innan.  
Förslag, kan vi enkelt skriva ihop en information i samband med kallelsen, vi kan planka Riks infotext.  
Lägga upp årsmötet på två dagar, VoteIT mötet och omröstning på lördagen och en avstämning på söndagen via 
Teams. Med nya och avgående styrelsemedlemmar. Ja, många tankar som säkert leder fram till något bra. 

 

Det som beslutades var att Christan skall kolla med Jonny om att komma åt en maillista till alla 
medlemmar i Stockholm för att informera om årsmötet 13/3-21 och ev även söndagen. Tanken 
är då att hålla ett formellt informativt möte med förslag från valberedningen på kommande 
styrelsesammansättning och från styrelsen med verksamhetsberättelse för året 2020 samt 
kommande budgetförslag för 2021. Vi beslutar mer under nästa möte. 

 
8. Ordförande informerar 
- Ordförande har inget att informera om idag… Det händer just inget nu. 
 
9. Ekonomi – saldon och bankbehörighet 
- Jennifer meddelar dagens saldon nedan till protokollet.  
Företagskontot 368,104,39 kr 
Placeringskontot 753 115,25 kr   
Placeringsfonden 161 082,64 kr  
 
-Jennifer har kontaktat Handelsbanken och försökt kontakta SEB, som har ett 
erbjudande om att kunna bokföra i ett system för 100 kr per månad. Handelsbanken 
ville inte prata med henne, dom visste inte ens vad SMC var. Ganska ointresserade. 
SEB har hon ännu inte fått kontakt med, men provar vidare. 
-Haidi tipsar om ett externt redovisningssystem Fortnox, relativt billigt, bra, enkelt och 
smidigt. Kan ha fler användare i olika roller.  
Malin, en av våra revisorer tycker också att det vore bra med ett externt system. Byta 
bank är fortfarande aktuellt då Swedbank inte lever upp till förväntningarna.  
- Ang bokslutet, Jennifer fick en genomgång av Tuija i början av året och skall uppdatera 
sig med Tuija till nästa möte. Då kommer även ett budgetförslag för 2021.  
- Verksamhetsboken ligger i Google Drive, där alla kommer in. Gå in och uppdatera, alla 
kan göra det. Även andra dokument som tex tankar kring budget mm 
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- Vi behöver ha en budget, verksamhetsberättelse och bokslut klart till nästa möte.  Vi 
måste kunna skriva på och ha allt klart inför årsmötet. Mattias utses till moppebud.  
 
10. Informatör / IT / Web 
- Informatören Anneli är inte med ikväll. Jess erbjuder sig att hjälpa till med SMC 
rabatter och klubbkontakter, Jess kontaktar Anneli. 
- Mattias meddelar att portalen inte är helt uppdaterad, vilket ställer till det lite. 
- Peter meddelar att mailadresserna skall fungera nu. PNL listorna skall uppdateras och 
kollas upp, borde fungera hjälpligt. 
 
11. School / Utbildning  
Västbeställnigen i höstas 
- Vi pratade västbeställning. Mattias tar kontakt med leverantören för att fixa västar,  
MCT tar upp en ny intresseanmälan och beställer sedan västarna. Då västen är viktig 
för de som arbetar i SMC utbildningarna. 
- Johan pratar med Bettan ang HLR , dom har dimensionerat upplägget för 8 pers, vad 
gäller nu? Vi behöver kartlägga behovet igen, skulle tro att behovet är stort. Aspiranter 
och nyblivna instruktörer borde prioriteras. 8 pers per gång x 6 timmar (bör vara ca 30 
pers som har behovet) tar många tillfällen i akt. Ett förslag från Björn är att det skulle 
kunna köras en filmvisning av HLR som en uppfräschning och därmed ev minska 
behovet.  
- Råd o Riktlinjer 3.0 - Johan har skickat en fråga till Staffan om en livesändning. R&R 
3.0 är inte jättesvår att köra digitalt, vi skulle kunna göra det här i Stockholm.  Mattias 
kollar med Staffan.  
- Johan, Björn, Joel och Peter kommer att ses snart och byta idéer för instruktörer och 
vad som är rimligt att genomföra. Gruppen vill föra en tanke framåt för våra 
medlemmar och instruktörer, det är helt tyst och händer ingenting nu. Man kan göra 
någonting för att fånga upp folk. Ett digitalt upptaktsmöte inför våren kanske. Ett 
pedagogiskt möte om hur man bemöter folk på olika vis. Kör på, mötet tycker det låter 
toppen.  
- Olle, Gustav och Reine hade ett möte ang internavrostningen. Tycker man ska ha 
aspiranterna i en egen grupp och fånga upp. Så dom tex kan bygga upp en 
manöverbana mm.  
- Vi lägger upp kurserna ,men att man inte betalar in förens vi vet att dom kommer bli 
av. Varken Olle eller Gustav kan lägga upp kurser i portalen, kan Mattias lägga till? 
Problemet löstes under mötet. 
- Hur skall vi sprida information till aspiranter mf, finns inga bra listor för det. Går 
troligen att hitta i portalen. Annars ses det över. 
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a) Utbildningsgrupp för aspiranter 
- Ingen info, funderar på att göra något kul för gruppen. 
b) Utbildningsgruppen 
- Ingen info, funderar på att göra något kul för gruppen. 
c) Grusansvarig Stockholm 
- Ingen info. 
 
12. Trafikpolitik 
- Inget nytt, ska boka upp möte med Sundbyberg. 
 
13. Uppföljning av punkten med anledning av Covid-19 
- Vi tror att restriktionerna skärps även här snart som i övriga Europa. Men vi hoppas 
kunna dra igång säsongen som tänkt. Med tanke på vaccinationerna som till största del 
skall vara klart till midsommar. Vi får bara hoppas att det skall fungera.  
 
14. Övriga frågor 
- Något kul för medlemmar, Björn och Jess har inte kommunicerat i frågan om hur att 
hitta på nåt kul för medlemmar, men nu plötsligt skall det hända. De ringer varandra 
under morgondagen. Björn tycker att vi borde göra något roligt/bra för våra 
medlemmar i dessa Covid tider, nämner olika förslag. Mötet tycker det är väldigt bra 
och Jess är gärna med och spånar och hjälper till med nåt kul… 
- Kommande årsmöte 2021 kommer hållas digitalt lördag 13/3 ev också söndag 14/3-
2021, se mer info under punkt 7 dit punkten flyttades. 
 
15. Nästa styrelsemöte 
- Kommande mötesdatum 2021 är satta till 8/2 och 8/3 alla kommer vara digitala. 
Finns nu en länk (för att delta via web) som mailas ut innan mötet i samband med 
kallelsen ca en vecka innan mötet. 
 
16. Mötet avslutas 
- Mötet avslutades av Mattias. 
 
Sekreterare:    Justeras: 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Peter Narbrink  
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