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Protokoll nr 5 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 4 nov 2019 
 
1. Mötets öppnande 

 Ordförande Mattias Boström öppnade mötet. 
  
2. Närvaro 

 Peter Narbrink, Christina ”Nina” Wallenberg, Johan Lyngarth, Mattias 
Boström, Haidi Lefvert och valberedningen Fia Thaning och Annica 
Franzén. 

  
- I protokollet nedan benämns styrelsen med initialer.  

 
  
3. Val av sekreterare för mötet och justerare 

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

 Dagordningen fastställdes med en övrig fråga - Extern kommunikation. 
 
5. Föregående protokoll 

Föregående protokoll Nr 4, 7 okt 2019 lästes upp och  
lades till handlingarna. 

 
6. Rundan – funktioner 

MB berättar att det blir förändringar för storbanekurser, depåcheferna 

kommer få ett arvode.  

JL berättade att funktionärsträffen var bra och trevlig. Det var en 

intressant föreläsning, ca 50 pers deltog. Kvällen var lyckad. 

 

7. Ekonomi 

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

protokollet. I kassan har vi idag 270347.98 kr. På placeringskontot finns 

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

att få in balansräkning och resultaträkning till detta möte, ännu inte 

fått det av kassören. 

http://smcstockholm.se/
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8. Konferenshelg för förtroendevalda 

 
Konferenshelgen 16-17 nov 2019 i Arlanda.  
Alla närvarande på mötet är bokade på boendet med måltider och 
kurser utifrån styrelseroll.  
 

9.           Informatör 
 
CW - Spalten är skriven till utgivningen i nästa MC folket. 
Nästa manusstopp är 9/12 2019.  
Trafikpolitik - vad är i görning i Stockholm, CW informerar styrelsen. Nu 
kollar vi av vilka bussfiler vi kan köra i, mail heter bussfil@svmc.se  
påminner även om mcparkering@svmc.se  
  

10. School / Utbildning 
 
Ingen MCT här i kväll, datum är inlämnade i april för avrostningar till 
nästa säsong. Vi har inte fått svar ännu. Arlanda datumen är klart. 
 
Att få igång utbildningsgruppen vore bra, och att en utbildningsplan 
upprättas. 
MB har haft kontakt med alla aspiranter, för att kolla av stämningen i 
gruppen. Till nästa styrelsemöte hinner vi fundera på hur man (vi) tar 
hand om aspiranter efter exningen, kommande år. Även att prata ihop 
oss på konferenshelgen, vi tar upp det som en punkt till nästa möte. 
 

11. Kommande styrelsemöten 
Månadsmötena ligger på måndagar i SMC lokalen på Skansvägen 4, vi 
bokade in vårens möten. 

- 2 dec 2019  
- 13 jan 2020 
- 10 feb  
- 9 mars 
- 6 april 
- 11 maj  
- 8 juni  

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

http://smcstockholm.se/
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12.           Avslutningsevenemang för funktionärer, föreläsningen 

- Beslut togs via mail om att anlita en annan föreläsare pga förhinder av 
tidigare tilltänkte föreläsare.  

 
13.   Övriga frågor 

  
 Extern kommunikation  
 JL undrar över hur vi kommunicerar externt, CW, informatör svarar.  

  
14.             Nästa styrelsemöte 

 
- 2 dec på kansliet, på Skansbacken 4. Det utlovas Lussebulle. 

 
15.                  Mötet avslutas 

 
- Mötet avslutades av Mattias. 

 
 

 
 
 
Sekreterare:  Justeras: 
 
 
________________________ ______________________ 
Haidi Lefvert           Peter Narbrink  

http://smcstockholm.se/

