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Protokoll nr 3 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 2 sept. 2019 
 
1. Mötets öppnande 

 Stf. Ordförande Olle Henriksson öppnade mötet. 
  
2. Närvaro 

 Olle Henriksson, Peter Narbrink, Christina ”Nina” Wallenberg, Tuija 
Paasila, Johan Lyngarth, Christoffer Nicklasson, Anders Regner, Haidi 
Lefvert och valberedningen Fia Thaning och Annica Franzén. 

 
 

- I protokollet nedan benämns styrelsen med initialer.  
 

 Vi närvarande presenterade oss för varandra och för valberedningen 
som var på mötet ikväll. 

 
3. Val av sekreterare för mötet och justerare 

 Haidi valdes till sekreterare och Christina till justerare. 
 
4. Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes med några tillägg under övrigt. 
 
5. Föregående protokoll 

Föregående protokoll Nr 2, 11 maj 2019 lästes upp och  
lades till handlingarna. 

 
6. Rundan – styrelseposter 

                        OH tog upp ang. givna styrelseposter från Riks. Det är upp till varje 

distrikt vilka styrelseposter vi vill ha och väljer själva i distrikten på det 

konstituerande mötet. Det som måste väljas är ordförande, kassör och 

sekreterare. 

 

  

http://smcstockholm.se/


 Protokoll 
 Styrelsemöte nr 3 

 2019-09-02 

 

 

 

 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Skansbacken 4, 120 30 Stockholm 

Tel: 08-649 08 78, fax: 08-649 62 52 

E-post: styrelsen@smcstockholm.se, web: http://smcstockholm.se  
     
     

 

7. Ekonomi 

Inkomna fakturor har betalts, bl.a. hyran för kansliet och för Tuvängen. 

I kassan har vi idag 309.263.48 kr. På placeringskontot finns 653 tkr, 

placeringsfonden har 161 tkr. Allt i sin ordning. TP flyttade över en 

summa från placeringskontot till företagskontot för att täcka upp för 

kostnader, detta förs snart tillbaks inom kort. Summan flyttades pga. 

länstian hade inte kommit oss tillhanda från Riks.  

 

8. Återkoppling från Riksträffen i Romme 
 
Riksträffen 30 aug till 1 sept. 2019.  
TP som var på plats i helgen som representant för” 2 Wheels Queens” 
meddelar att träffen växer, fler utställare, många deltagare. Jätterolig 
träff med massor av aktiviteter. Till nästa år önskas att någon eller fler 
från distriktet i Stockholm skall deltaga. Styrelsen blir mer 
sammansvetsad och vi visar upp oss som ett team.  
Vi möter medlemmarna på ett trevligt sätt , samt icke medlemmar. och 
de ”icke” för att värva in fler till verksamheten.  
 

9.            Informatör 
 
CW meddelar att hon inte har skrivit i MC folket, det har inte varit 
större skriverier om P-frågan eller vägarna som behövs mötas upp i 
frågor med Trafikverket.  

 Remissvar har gått ut transportstyrelsen ang. räcken, information finns 

på vår FB och på hemsidan.. https://news.cision.com/se/sveriges-

motorcyklister/r/underhall-vagarna-istallet-for-att-sanka-

hastigheten-,c2893621 

Nästa Knix på Tuvängen är på söndag 8/9. Arlanda TT, BKK  är på 
lördag. Håll koll på FB, skriv in på webben. 
Ser ni något konstigt på våra grupper så hojta till CW eller CN. 
 
Länsspalten i MC Folket – ligger kvar nedan som påminnelse. 
nr 8/19 , Manusstopp 23/9, Utgivning vecka 43 
Kommer ni på något som kan vara med av intresse, maila och 
informera CW.  
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10. School / Utbildning 
 
Utbildningsgruppen letar efter nytt folk/fler folk. Tuvängen rullar på. 
Men hur gör vi det roligare med intresserade förare. Lite nya upplägg, 
nya idéer. En idé är att ha kameror för att filma deltagare. Peter 
Arvidsson, fotograf har varit där och fotat, vilket har blivit populärt. 
CN meddelar att PNL listor skall raderas och nya skapas av CN, detta för 
att det är ett otroligt arbete att hålla koll.  
CN har bra kontakt med Go kart klubben. Han ser om vi kan få mer tid 
på banan de tillfällen vi bokat. CN slår ett slag för sista Knixen 8/9 på 
söndag. Fånga nya medlemmar.  
 
CN pratade med Gustav om han kan få köpa in en kortläsare för 
utbildningsmaterial. Kan CN få köpa en sådan för ca 350 kr. Mötet sa ja 
till detta.  
 
De nya walkie talkie´s fungerar jättebra meddelar CN. 
 

11. Kommande styrelsemöten 
- I höst ligger månadsmötena i SMC lokalen på Skansvägen 4.  
- 7 okt 2019 
- 4 nov 2019 
- 2 dec 2019 

 Kallelser ligger i gemensamma kalendern. 
Sekreteraren skickar ut agendan för kommande möte ca en vecka 
innan mötet. 
 

12.            Övriga frågor 
 

Valberedningen – vill ha förslag på nya ledamöters för nyval och 
omval till våren. VB veta om vilka i styrelsen som sitter kvar eller 
inte. Önskar även namn, tel. nr och maillista på styrelsen.  
CN fixar en lista till valberedningen. 

- Valberedningen önskar en tio minuters sittning med alla var och en 
i styrelsen på Arlanda 15-17 nov-19 på Storkurshelg konferensen.   
 

- Presentkort på Kurser – hur hanterar vi det? Hur bokar man kurs 
då? Lite idéer finns, kassör TP och CN pratar ihop sig. 
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- Agendan – HL tar upp att det är svårt att veta hur agendan ska 
innefatta.. Detta har alltid tidigare legat på ordförande. Mötet 
tycker att sammanställa och skicka ut agendan ligger på 
ordförande.  
 

- Namn i protokollet – Sekreteraren HL önskar benämna 
styrelsemedlemmar med initialer i protokollet. Mötet tycker det är 
bra. 
 

13.                  Nästa styrelsemöte 
 

- 7 okt på kansliet, Skansbacken 4 
 

14.                  Mötet avslutas 
 

- Mötet avslutades av Olle. 
 
 

 
 
 
Sekreterare:  Justeras: 
 
 
________________________ ______________________ 
Haidi Lefvert           Christina Wallenberg 
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