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Protokoll nr 9 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 9 mars 2020 
 
1. Mötets öppnande 

 Ordförande Mattias Boström öppnade mötet. 
  
2. Närvaro 

 Olle Henriksson, Christina ”Nina” Wallenberg, Johan Lyngarth, Mattias 
Boström, Tuija Paasila, Björn Compier, Haidi Lefvert, Peter Narbrink 
och valberedningen Fia Thaning och Annica Franzén. Samt revisor Elsie 
Rådberg. 
  

3. Val av ordförande för mötet, ordinarie eller vice 
Mattias valdes till ordförande för mötet. 
 

4. Val av sekreterare och justerare för mötet 

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

 Dagordningen fastställdes med tillägg till punkt 8 a) + b) och 10 d). 
 
6. Föregående protokoll 

Föregående protokoll Nr 8, 10 feb 2020 lästes upp och  
lades till handlingarna.  

 
7. Rundan – funktioner 

Mattias – Arbetsgruppen för rikstian ses över. 

Hur skall det bli rättvist för alla distrikt? 

Övriga funktioner hade inget att tillägga. 

  

8. Ekonomi 

Tuija meddelar dagens siffror till protokollet. I kassan har vi idag 284 

349,17 kr. På placeringskontot finns 653 tkr, placeringsfonden har 161 

tkr. Allt i sin ordning och bokslutet är snart färdigställt, resultatet landar 

lite lägre än förra året. Elsie har bläddrat igenom och hälsar att det ser 

väldigt bra ut. 

http://smcstockholm.se/
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a) Projektor - Mötet röstar för att vi köper den som Olle tagit 
fram, vi beslutar att den får kosta max 5000 kr inkl. alla 
tillbehör och att Olle köper den. 

b) Molntjänst - Johan redovisar olika alternativ som han tittat på, 
har även skickat ut detta till styrelsen innan för påseende. Han 
förespråkar Google Drive som är smidigt, man kan arbeta ef-
fektivt med det. Vi måste registrera ett konto som behöver ad-
ministreras av någon, typ webbansvarig. Mötet beslutar att vi 
kör på detta. Vi öppnar ett privat konto i Google Drive i SMC 
Stockholms regi. Johan får uppdraget att upprätta detta. Vi 
(han)flyttar över allt som ligger i vårt intranät. 

 
9.           Informatör 

Årsmötet på Ava MC i Gustavsberg 22 mars. Nina har handlat ramar 
och skapat vinsterna och kollat av med Riks ang presentkort. Allt under 
kontroll. Skall påminna medlemmarna igen om årsmötet per mail. 
Bullar är beställda. Vi får ett presentkort från Ava på 1000 kr.  
Hur gör vi med stolar och ev. bord till styrelsen mm? Ev. hyra stolar från 
eventföretag eller liknande, Nina ser över detta och har styrelsens 
mandat att sköta det på bästa sätt. 
Ingen har någon något att tillägga till Länsspalten i MC folket. 

 Årsmötet har Nina koll på. 
 

10. School / Utbildning 
 

a) Info om internutbildningsdagarna 
Interndagarna – Det verkar ha hänt något med banan i Linköping, 
Sviesta. Därför kan vi inte ha evenemanget där, en ny lösning är 
på Gröndalsbanan. Olle kan kontakta Cecilia för att kolla på 
banan. Samma upplägg och planer med övernattning mm, man 
kollar upp boendet. 

b) Utbildningsgrupp för aspiranter 
Björn har tackat ja till uppdraget tillsammans med Johan och de  
kopplar in Gustav E. Gruppen behöver sätta upp en plan för sitt 
arbete.  Behöver också hålla koll på aspirantgruppen så dom 
känner tillhörighet. 
 

c) Utbildningsgruppen 
Gruppen har varit igång under två år nu, gruppen behöver göra 
en plan för arbetet och ta fram en budget. 

http://smcstockholm.se/


 Protokoll 
 Styrelsemöte nr 9 

 2020-03-09 

 

 

 

 

 
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  
     
     

d) Grusansvarig Stockholm 
Olle har talat med Anders Ljungqvist i Uppsala om en grusansva-
rig i   Stockholm. Christian Bood är intresserad och tillfrågad, mö-
tet diskute- rade honom som ansvarig. Mötet beslutar att detta 
blir bra, Olle meddelar Christian detta.  

 
11. Trafikpolitik 

Har inte hänt så mycket, skulle träffat Täby kommun ang mc parke-
ringar. Har träffat Järfälla, de ser inte något behov av fler mc-parke-
ringar eftersom de har gratis parkering. Finns även mc platser med 
laddfunktion där. Man har bokat möte med Täby igen och med Sund-
byberg. Även talat med polisen om att få till ett samarbete ang att mc 
skall få köra i kollektivfiler. 
Fått kallelse till 31 mars med NTF, vi kan inte gå. Föreslår inför nästa år 
att vi inte betalar in till NTF, samarbetet är på Riksnivå. Nina kollar vi-
dare. 

12. Återkoppling - Styrelsekonferens 15/2 - Styrelsens målsättning/vision 
Vi var ganska få som anslöt denna dag, endast 6 st. Nina har 
sammanställt dagens arbete och kommer att lägga upp det i vår nya 
fina Google Drive när det är klart. Visionen arbetade vi med under hela 
förmiddagen. Vi tänkte att vi jobbar med visionen under en 10 
årsperiod. Vi kom fram till Visionen:  
-SMC Stockholm är den samlande kraften för motorcyklismen i   
distriktet. 
-Det ska vara självklart för en Motorcyklist att vara medlem hos oss.  
-SMC Stockholm är det självklara & naturliga valet för MC-fortbildning  
för alla Stockholms motorcyklister oavsett typ av motorcykel.  
-SMC Stockholm är den naturliga dialogpartnern i trafikfrågor som 
berör motorcyklar. 
   

13.  Planering inför årsmötet 22 mars 2020 
a) Verksamhetsberättelsen – Har justerats på olika punkter och läs-

tes igenom samt skrevs under av styrelsen och överlämnades till 
revisor Elsie Rådberg. 

Vi behöver ha koll på vilka medlemmar som är närvarande på 
årsmötet. Vi behöver även vara förberedda på att göra en röstlängd 
och ha den klar till öppnandet av mötet. Lisbeth Bettan Hjelme ställer 
upp i år igen som mötesordförande. Resten är klart och Nina mf har 
koll på årsmötet. 

http://smcstockholm.se/
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14.                 Inkomna motioner till årsmötet   
- Motion 1 från medlem André Terani lämnar en motion ang önskemål 
på fler Knix kurser i Stockholm.  
SVAR: SMC STO är positiv till Andrés motion och ser gärna initiativ från 
medlemmar att anordna fler knixkurser. 
 
- Motion 2 Från enskilda medlemmar av valberedningen (Fia Thaning 
mf) ang ny revisor, motionen gäller offertförslag på revisionsbyrå istäl-
let för privat person för kommande år.  
SVAR:  SMC STO styrelse tycker att det är för sent att inkomma med 
offerter för det som tas upp i motionen nu och det är inte med i 
budgeten för 2020. Styrelsen delar dock åsikten att det är mycket 
viktigt att ha en revisor. Styrelsens förslag till årsmötet är att mötet 
ger styrelsen i uppdrag att tillsammans med valberedningen ta fram 
förslag med kostnadsbild inför nästa års stämma. Detta medför även 
att årsmötet måste välja en ny revisor då sittande revisor avgår och 
inte ställer upp för omval. 
 
Förslag från medlemmar ur styrelsen att påminnelsemailet om inbju-
dan innehåller fråga om någon är villig att ställa upp för val till denna 
viktiga post. 
 
- Motion 3 från Lisbeth Hjelme smc medlem 102955, avseende inköp av 
hjärtstartare till diverse aktiviteter inom SMC Stockholm.  
SVAR:  SMC STO styrelse är positiv till initiativet i motionen och 
rekommenderar att stämman bifaller motionen och ger styrelsen i 
uppdrag att snarast införskaffa hjärtstartare i den omfattning styrel-
sen bedömer lämplig. 
 

15.  Övriga frågor 
Nina – ang Facebookgruppen – finns tre st som vill gå med i gruppen. 
Mct eller ordis ser på detta. 
  

16.           Nästa styrelsemöte 
 22 mars 2020 kl 13.00, SMC Stockholms distriktsårsmöte. Styrelsen 
föreslår att det hålls ett konstituerande möte direkt efter årsmötet. 
 

 

http://smcstockholm.se/
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17.                  Mötet avslutas 
 

- Mötet avslutades av Mattias. 
 
 

Sekreterare:  Justeras: 
 
 
________________________ ______________________ 
Haidi Lefvert           Johan Lyngarth 
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