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Protokoll nr 2 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 8 feb 2021, mötet hölls på distans på länk. 
 
1. Mötets öppnande 
Vice ordförande Olle Henriksson öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
Deltog via länk: Olle Henriksson, Haidi Lefvert, Peter Narbrink, Johan Lyngarth, Joel 
Olofsson, Björn Compier, Anneli Sömnez och Christian Paral. Mattias Boström kom in i 
mötet till punkt 10, men informerades om besluten under punkt 8 – Ekonomi. 
 
3. Val av ordförande för mötet, ordinarie eller vice 
- Olle Henriksson valdes till ordförande för mötet. 
 
4. Val av sekreterare och justerare för mötet 
- Haidi Lefvert valdes till sekreterare och till justerare valdes Johan Lyngarth. 
 
5. Fastställande av dagordning 
- Dagordningen fastställdes och lades till handlingarna. 
 
6. Föregående protokoll 
- Föregående protokoll Nr 1, 11 jan 2021 lästes upp och lades till handlingarna med 
beslutade justeringar. 
 
7. Ordförande informerar 
- Olle fått info från Mattias och ordförande har inget att informera om idag.  
 
8. Ekonomi – saldon 
- Jennifer deltar inte på dagens möte men meddelat dagens saldon nedan. 
 
Företagskontot 322 372,39 kr 
Placeringskontot 753 115,25 kr   
Placeringsfonden 161 098,56 kr  
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- Mötet fattade beslut om att Sarah Compier skall stötta kassören med årets 
redovisning, bokslut och kommande budget pga sjukskrivning. Allt underlag budas till  
 
Sarah, Haidi ombesörjer det och delger en tidsplan för årsmötet och kontaktuppgifter 
till berörda. (kassör, Sarah och revisorerna) med tanke på tidsbristen innan årsmötet. 
- Olle skickar kryablomma till Jennifer från styrelsen.  
- Vi bjuder in revisorerna till nästa möte 8 mars inför årsmötet. 
 
9. Informatör / IT / Web 
- Anneli - vi är med i nästa spalt i MC folket, den 6 april är sista dag för spalten till MC 
folket.  
- Hon har fått en del eftersökta bilder till hemsidan, fler får gärna skicka sina. Mattias 
har en presentation på hemsidan, som är trevligt. Anneli ber om att få resterande 
presentationerna på styrelsen så samlar hon ihop och skickar vidare till Riks som lägger 
upp dom sen.  
- På kansliet vill dom ha lösenord till våra sociala medier, så det inte försvinner med 
någon person. Hur ligger det till med Instagramkontot, vem och hur har inloggning? 
- Folk som inte vill vara kvar i PNL Listan, Peter funderar över hur det skall lösas. 
 
10. School / Utbildning  
- Olle informerar om internavrostningen i april och de publika avrostningarna som 
ligger uppe nu. Man tar inte emot några anmälningar ännu, kommer senare att 
informeras om när bokningen startar.  Det finns 11 aspiranter nu, skulle vilja få tag i 
dom till internavrostningen. Finns en lista som Mattias har som är ca 2 år gammal, en 
del har blivit instruktörer sedan dess. Det kom in några nya aspiranter i höstas på 
Arlanda.  
- Johan - ang västar och prisuppgift samt vilka som vill ha. Då är PNL listan bra att ha, 
men vi bör även nå ut på FB för att fånga upp intresse. Mötet godkänner att vi kan fatta 
ett västbeslut mailledes för att snabba på beslutsgången, skall isf in i protokollet sen. 
- Det går att exportera listor från portalen. Kanske är ett bättre sätt än PNL listan. 
Mattias visar digitalt hur man tar ut listor ur portalen. Förslag på att introducera nya 
aspiranter att gå med i de FB grupper som finns för att få den info som finns. 
 
a) Utbildningsgrupp för aspiranter 
- Ingen info, funderar på att göra något kul för gruppen. 
b) Utbildningsgruppen 
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- Ingen info, funderar på att göra något kul för gruppen. 
c) Grusansvarig Stockholm 
- Ingen info. 
 
11. Trafikpolitik 
-Kontaktat alla kommuner i regionen via brev, fått svar från några och bokat möte med 
några kommuner.  
Regionen driver kollektivtrafiken, så får vi med oss dom så kan det kanske lösa sig att få 
tillstånd att köra mc i bussfiler.  
 
12. Årsmöte 13 och 14 mars 2021 
- Planera för digitalt årsmöte och fördela arbetsuppgifter, datumet är satt till lördag 
13 mars och även söndag 14 mars 2021 
 
- Mattias - vi kommer bara publ våra handlingar den 13/3 och digitalt möte den 14/3. 
Christian lägger upp det så snart han har info. Registreringen sker via inloggning på 
SMC konto och där sköts hela mötet med presentation och röstning. 2 v innan skall 
man kunna gå in och anmäla sig i samband med att all dokumentation publicerats.  
- Kallelse till årsmötet bör gå ut i helgen, och info på hemsidan och FB om när och hur 
årsmötet sker. Mattias skickar info till Christian och sedan landar det på riks för vidare 
bef till medlemmar. Årsmötesagendan ligger i Drive. 
 
13. Uppföljning av punkten med anledning av Covid-19 
- Inget nytt ang Covid-19 så 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. Valberedningen presenterar kommande styrelseförslag för 2021 
Christian – valberedningen har inget att presentera till detta möte. Återkommer. 
 
15. Övriga frågor 
- Björn – Jess, det har varit lite svårt att komma vidare i frågan om att göra nåt kul för 
våra medlemmar. De jobbar vidare. Joel och Jess har gjort en intervjugrej med 
slumpvalda medlemmar som skall presenteras i veckan på FB. Dom håller Informatören 
informerad.  
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16. Nästa styrelsemöte 
- Kommande mötesdatum 8/3-21 inför årsmötet kommer vara digitalt. Revisorerna 
bjuds in till den 8/3. 
Finns nu en länk (för att delta via web) som mailas ut innan mötet. 
 
16. Mötet avslutas 
- Mötet avslutades av Olle. 
 
Sekreterare:    Justeras: 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Johan Lyngarth  
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