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Protokoll nr 4 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 7 okt 2019 
 
1. Mötets öppnande 

 Ordförande Mattias Boström öppnade mötet. 
  
2. Närvaro 

 Olle Henriksson, Peter Narbrink, Christina ”Nina” Wallenberg, Johan 
Lyngarth, Christoffer Nicklasson, Anders Regner, Mattias Boström, 
Björn Compier, Haidi Lefvert och valberedningen Mia Lindström, Pippi 
Virginia Bonta, Fia Thaning och Annica Franzén. 

 Gäster idag: Maria Nordqvist, Christian Paral från SMC Riks. 
 
 

- I protokollet nedan benämns styrelsen med initialer.  
 

  
3. Val av sekreterare för mötet och justerare 

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

 Dagordningen fastställdes med tillägg att SMC Riks är på besök idag 
därför flyttade vi runt lite i dagordningen. Vi sköt in punkten 6 - SMC:s.  

 
5. Föregående protokoll 

Föregående protokoll Nr 3, 2 sept 2019 lästes upp och  
justerades igen på vissa punkter. Skickas åter till justeraren. 

 
6. SMC   

Dagens besök var Maria Nordqvist och Christian Paral som 

presenterade sig. Christian skall ta över efter Maria den dagen hon går i 

pension, Christian bor i Stockholm och kommer jobba hårt här med 

parkeringsfrågor bla, han är jurist med ett stort mc intresse, kört i 

många år.  

Maria berättade att Stockholm har ökat rejält i antal medlemmar, det 

är främst parkeringsfrågan som är en stor fråga i Stockholm. Det har 

http://smcstockholm.se/


 Protokoll 
 Styrelsemöte nr 4 

 2019-10-07 

 

 

 

 

 
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  
     
     

lockat många nya medlemmar. Det finns en plan för att jobba vidare, P-

rutemontern på mässan i januari var otroligt bra, den skall vara med  

även i Göteborg 2020. Oavsett hur mycket man jobbar för detta så 

kommer inte alla MC åkare bli nöjda. Christian hälsar att det bara är att 

ringa eller maila, så länge han svarar är det ok. 

 

7. Konferenshelg för förtroendevalda 
 
Konferenshelgen 16-17 nov 2019 i Arlanda.  
Alla förtroendevalda som önskar är välkomna att deltaga , dessutom 
har vi god ekonomi. Anmälan och program har gått ut per mail. Anmäl 
senast 11 okt, boka kost och logi direkt via hotellet Quality Airport 
Hotel Arlanda. Ange SMC2007GR014056b i menyraden. 
Anmäl även till valbara fördjupningskurser utifrån styrelsepost.  
 
Maria berättar att man har fått arga mail kring upplägget, nu har man 
gjort om det till valbara kurser på lördag em.  
 
Alla har fått mailet från SMC, anmäl er snarast. Valberedningen undrar 
om det var bra upplägg som det gjordes sist med att träffa alla enskilt 
för samtal. Ja, jättebra. De skapar en lista med tider för dessa samtal på 
plats på Arlanda. 
 

8. Rundan – funktioner 

MO - förklarade hur denna punkt är tänkt. 

OH - berättade om P- frågan. 

MB - Internutbildningen som var på Arlanda, det fanns gäster från 

andra distrikt. Man skulle vilja få till ett samarbete för ett liknande 

event. De andra distrikten är för små för att göra nåt liknande själva, så 

ett förslag är att göra det tillsammans, det blir då en kostnad för det 

hela per antal deltagare per distrikt, man delar alltså.  Förslag på bana 

är Linköping Sviesta, där finns det mesta man behöver. 

CN - Avslutning har varit på Tuvängen, CN berättar att det finns 

utrymme för egen tid för körning där. Det vore bra om det finns något 

skrivet på detta, typ ett samarbetsavtal eller liknande. Skanska har 

erbjudit sig att asfaltera banan gratis. CN har varit i kontakt med några 
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MC butiker för att få lite rabatter ör funktionärer. 

NW Informatör har inget att tillägga. 
 

9. Ekonomi 

TP – var inte närvarande idag men lämnat över dagens siffror till 

protokollet. I kassan har vi idag 280967.48 kr. På placeringskontot finns 

653 tkr, placeringsfonden har 161 tkr. Allt i sin ordning.  

 
10.           Informatör 

 
CW - spalten är skriven till utgivningen v 43. 
 

 Länsspalten i MC Folket –Utgivning vecka 43 

Kommer ni på något som kan vara med av intresse, maila och 
informera CW.  
 

11. School / Utbildning 
 
CN - Har inget att tillägga. 
OH - OH , Gustav och Ragne har för avsikt att köra avrostningen även 
nästa år. OH har en del idéer på förändringar. MB -  Viktigt är att 
aspiranter får information om kommande datum. Vi är många som 
skulle kunna utbilda aspiranter själva. Det diskuterades hur vi kan lära 
upp Aspiranter, många bra förslag kom upp. Hur får vi med de nya? 
Mötet tycker att det är bra att sätta ihop en grupp för vidare arbete. 
 

12. Kommande styrelsemöten 
I höst ligger månadsmötena i SMC lokalen på Skansvägen 4 

- 4 nov 2019 Kommer att lägga in vårens möten 
- 2 dec 2019 

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

13.           Avslutningsevenemang för funktionärer 
- Alla har läst Joels brev ang evenemanget, han bifogar även ett 

menyförslag för ca 45 pers, och ett föredrag, kostnad 1000 kr, då landar 
detta på ca 25 000 kr. 
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 OH och NW diskuterade innan mötet att man kanske begränsar antalet 
rätter. Mötet tycker att detta är klokt, mötet beslutar att alla tar det 
man vill ur varmrättslistan som SMC betalar och godkänner kostnaden 
för föreläsaren Rickard Vinblad med 1000 kr. Styrelsen vill uppmärk-
samma Rickard, fundera på hur och med vad. SMC Uppsala får gärna 
bjudas in men de betalar själva sin mat. MB meddelar Joel det vi kom 
fram till. 

 
 

14.   Övriga frågor 
 

 Valberedningen – Har ingen fråga, återkommer med samtalslista      
under konferenshelgen i Arlanda.   

 
Maria berättar att det i år har avlidit färre i MC olyckor än förra året 27 
st i år och 47 st förra året.  

 
 

15.             Nästa styrelsemöte 
 

- 4 nov på kansliet, Skansbacken 4 
 

16.                  Mötet avslutas 
 

- Mötet avslutades av Mattias. 
 
 

 
 
 
Sekreterare:  Justeras: 
 
 
________________________ ______________________ 
Haidi Lefvert           Johan Lyngarth  
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