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Protokoll nr 5 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 12 april 2021, mötet hölls på distans via länk. 
 
1. Mötets öppnande 
 
Ordförande Christina Wallenberg öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
 
Deltog via länk: Christina Wallenberg, Mattias Boström, Haidi Lefvert, Björn Compier,  
Olle Henriksson, Anneli Sömnez (deltog tom punkt 8) Mikael Lindén, Peter Narbrink, 
Joel Olofsson, Jennifer Eserblom, Tuija Paasila, Christian Paral och Gustav Eriksson. 
 
3. Val av ordförande för mötet, ordinarie eller vice 
 
 Christina 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 utan justeringar. 
 
6. Föregående protokoll 
 
 Föregående protokoll Nr 4, 22 mars 2021 lästes upp och lades till handlingarna. 
 
7. Ordförande informerar 
 
Christina har inget just nu att meddela mötet. Hon har lagt in allas nya roller i portalen. 
Peter kollar upp ”ordismailen” åt henne. 
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8. Ekonomi – saldon och bankbehörighet 
 
Våra saldon enligt nedan: 
 
Företagskontot 299 350:85 kr  
Placeringskontot 753 115:25 kr  
Placeringsfonden 161 210 kr 
 

- Anneli fixar så att Björn och Mikael skall få en behörighet på banken.  
- Joel tar upp synpunkterna som vi fick av revisorerna att avstämningar bör 
göras efter varje kvartal. Anneli gör det snart men behöver mer tid och det har 
inte hänt så mycket ännu. 

a) Eska pengar för profilkläder till nya i styrelsen … Mikael, Annelie, Joel, Jess och 
Jennifer har ingen blå SMC Stockholmtröja med namn. Mötet godkänner att 
Christina utför beställningen för dessa. 

b) Eska pengar –Christina eskar 5000 kr för marknadsföring mm i ett försök att få 
upp medlemsantalet, mötet godkänner det.  

c) -Mattias eskar summan 19 200 kr för HLR internutbildning för aspiranter och 
instruktörer med Daltons. Mötet godkänner detta. 
-”Kurs på väg” svårt att säga hur stor kostnad det blir beroende på 
deltagarantalet. Behöver få ett ok av styrelsen för att kunna be klubbar att 
skicka faktura till oss för fikat. Mötet beslutar att det är ok. 
-Olle önskar 726 kr för handsprit till utbildningar, mötet godkänner.  
 

9. Informatör / redaktör och web 
- Nya webportalen är försenad, kommer igång i juni. Christina skall få utbildning i maj. 
- Uppdaterat på hemsidan och Fb att föreläsningen med Hanna J 10/4-21 är inställt. 
- Uppgifter om Knix mm är uppdaterat på vår hemsida. 
 
10. School / Utbildning  
 

a) Utbildning - Björn och Mattias har satt ihop en HLR med Daltons, det är en full 
utbildning för de som aldrig gått en utbildning tidigare, datum 25/4 och 30/ 5. 
Samt halvdagar den 23/5 för de som gått tidigare, 8 + 8 pers i varje grupp. 

De behöver hjälp med att få ut ett bokningsprogram, med typ allergier mm som 
går att länka till deltagare. Behöver vara en riktad bokning för de som skall gå. 

- Mattias och Björn smider på en uppstart för instruktörer mf, eventuellt en  
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digital variant. 
b) Avrostning -  planering och förberedelser inför säsongen börjar bli klar. 

Kommer bli lite nya rutiner vid uppstarten av dagen med div kontroller av mc 
och utrusning mm redan vid ankomsten. Christina kommer vara Covid-19 
ansvarig, hon läser på just nu. Gruppen jobbar på.  Bokningen öppnade igår 
söndag 11/4, nästan fullt redan. 

c) Knix Bokningen öppnar på torsdag 15/4, Covid-19 ansvarig saknas. Denne bör 
vara i depån hela dagen. Prata med depåchefen om detta och lös det.  

d) Kurs på väg - schema för turer och att involvera klubbar. Egentligen är det 
Mattias och Björn som håller i det. Nygammalt, man kör kurs på vanlig väg. 
Försöka få tag i ensam åkare och att få besöka klubbar och sprida SMCs värden.  
Är en lightversion av försäkringsbolagens upplägg, att kunna utbilda deltagare 
på väg. Datum sätts upp och folk bokar upp sig, detta hur är inte klart ännu.  
Grundkurssystemet är en bra plattform. Skall informeras ut till medlemmar på 
Fb, Instagram och på hemsidan. 

 
11. Trafikpolitik 
 
Olle meddelar att inget finns att rapportera. 
 
12.  Club  
MCT behöver ha info från klubbarna, Jess har haft kontakt med de största klubbarna i 
distriktet. 
 

a) Digital kick-off SMC Stockholm 2021  Hanna Johansson 10/4  blev tyvärr  
INSTÄLLT pga för få anmälda. Bara 21 deltagare varav vi, styrelsen var överrepre-
senterade. Man jobbar vidare på att ev kunna få till något annat i framtiden. 

b) Rabattställen - Joel kommer skicka en lista till Christina för att publicera på 
hemsidan. Dock bara två rabattställen kvar. 

c) Olle – kul på tur  Heter ”Kurs på väg”  Egentligen är det Mattias och Björn som 
håller i det. Hamnar på punkt 10d) istället. 

 
13.  IT – våra maillistor, hur kommer vi åt Google drive?  

Det är lite olika vad vi ser i Drive, Peter och Micke kollar på detta. Det saknas  
personer i gruppen, uppdateras nu och snart.  
 
Behöver vi uppdatera internet på Skansbacken?  Micke kollar upp detta. 
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Projektor/duk hur gick det? Är inhandlad, ligger i lokalen, duk struntade vi i ef-
tersom en vägg nog går att finna. Dator och mobil ljudpuck finns. SMC telefonen 
fungerar igen och finns i Christinas ägo nu. 

 
14. Uppföljning av punkten med anledning av Covid-19 
    a) Nytt Covid-19 läget under Knix och avrostningarna är under kontroll.  
Finns Covid-19 ansvariga. 
 
15. Renoveringen? Vad händer  

En tanke var att kunna låna ut lokalen till klubbar och få det lite mysigare i vår del. Vi 
har fått en ritning och skall skicka ut en offertförfrågan till samtliga medlemmar om 
renovering. Vi tycker det är bra i dessa tider att stödja medlemmar, Olle följer upp och 
ser till att skicka ut mail. Huset skall även målas på utsidan, och Rapido kommer att 
renovera sin del invändigt. 
 

16. Övriga frågor 
- Rapidos Öppet hus lörd 22 maj 2021 är INSTÄLLT pga Covid-19. 
 
17. Nästa styrelsemöte 
Mötesdatum - kommande datum 2021 
Är det för mycket med möten var 14e dag? Tanken var att få snurr på arbets-
fördelningen så här i starten av säsongen. Under sommaren kommer det bli glesare. 
 
- Måndag 10/5 kl 18:30 som kommer vara på Skansbacken för de som vill och kan om 
läget tillåter. Men även digitalt så klart. 
 
18. Mötet avslutas 
 
Mötet avslutades av Christina. 
 
 
Sekreterare:    Justeras: 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Peter Narbrink 
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