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Protokoll nr 1 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 6 april 2020 
 
1. Mötets öppnande 

 Ordförande Mattias Boström öppnade mötet. 
  
2. Närvaro 

 Olle Henriksson, Johan Lyngarth, Mattias Boström,  Björn Compier,  
 Haidi Lefvert, Peter Narbrink, Jess Brännström, Joel Olofsson, Jennifer 

Eserblom, valberedningen Annika Franzén och adjungerad Gustav 
Eriksson. 

  
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 Jennifer till justerare. 
 
5. Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes. Inga övriga frågor. 
 
6. Föregående protokoll 

Föregående protokoll Nr 9, 9 mars 2020 lästes upp och  
lades till handlingarna.  

 
7. Hur hanterar vi verksamheten med covid-19? 

Internutbildningsdagen är pausad meddelar Mattias, vi behåller all 

planering, budget och allt för att kunna genomföra den så snart det går. 

Flera distrikt har ställt in sin verksamhet fram till 27/7 för att sympatisera 

med SMC Riks.  

Vi funderar kring våra utbildningar. 

Förslag 1, är att ställa in allt för medlemmar, men sammanställa ett 

material för att kunna avrosta sig på egenhand, typ avrostning på distans. 

Förslag 2, ställer inte in de interna utbildningarna, internavrostningen kan 

möjligen bli av 13/4. 

 

http://smcstockholm.se/


 Protokoll 
 Styrelsemöte nr 1 

 2020-04-06 

 

 

 

 

 
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  
     
     

Förslag 3, att vi kör på med allt som om inget hänt. 

Vi beslutar att ställa in verksamheten för medlemmar fram till 27/7. 

Internutbildningen den 13/4 och ev fler kommer bli av pga att det inte 

kommer upp i antalet 50 st.  

 

- Avrostningarna, 2 st inbokade, båda är fullbokade. Inställt tom 27/7 

- Knix – inställt tom 27/7.  

- Arlanda 10/5 – har riks ställt in. Betalningen för Arlanda får inte riks 

tillbaks. Mattias ska kolla med Arlanda om dom ändå kanske kan göra 

en återbetalning.  

 

Återbetalningar till medlemmarna för avrostningar, Gustav ställer frågan 

till medlemmarna om denne vill ha tillbaks sin betalning eller stödja SMC 

Stockholm. Vi har ny kassör så återbetalningen kommer att ta lite tid.  

Mattias önskar att vi kan köra våra möten via typ Team, så de som vill kan 

vara på mötet på distans. Johan får uppdraget att se över och ordna detta. 

Google Hangups.  

 

8. Rundan – funktioner 

Kanske ta bort punkten, ge ordförande en egen? 

- Mattias – Rikstian, på konferensen för förtroendevalda varje år skickar 

vi många, snitt 9 pers, förslag att ta bort kostnaden för 9 st och att 

SMC riks bjuder på det. Samma förutsättningar för alla distrikt. Detta 

för att alla distrikt ska kunna deltaga på konferensen. Vilket är rättvist 

och bra eftersom vi är en organisation i hela landet. SMC Stockholm 

ställer sig positiv till detta. 

-  Distrikt Väst tycker inte detta är en bra ide. Det kommer behövas ta                                        

ett beslut på riksnivå.  

- Övriga funktioner hade inget att tillägga. 
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9. Ekonomi 

Olle meddelar dagens saldon till protokollet.  
Företagskontot 190 950,29 kr 
Placeringskontot 753 115,25 kr 
Placeringsfonden 160 557,26  kr 
Det är överfört 100 000:- från företagskontot till placeringskontot. 
 

 Berörda styrelsemedlemmar behöver få till ett möte på banken. 

 (Mattias Olström, Olle Henriksson, Jennifer Eserblom och Tuija Paasila) 

Vi har en god ekonomi, och vi behöver göra något åt det. Mattias önskar 

att vi passar på att rusta lokalen. Mattias pratar med ordförande i Rapido 

om ett ev 10 års kontrakt om vi rustar upp vår hyrda del.  

Olle och Peter skriver ihop en förfrågan till medlemmar (hantverkare) med 

undran om är intresserad av att skicka in offertförslag.  

Olle ska köpa projektorn. 

 
10. Informatör 

Undran till valberedningen om man tänkt på hur vi ska lösa 
informatörsposten, Mattias meddelar att ev Anneli med överlämning av 
Nina kan tänka sig att åta sig.  
 

11. School / Utbildning 
 

a) Info om internutbildningsdagarna 
- Allt inställt, utförs ev vid ett senare tillfälle med samma planering. 

b) Utbildningsgrupp för aspiranter 
- Skriva ihop uppdragsbeskrivningen. 
- Problem med de som var tänkta att ingå i gruppen, de har andra  
planer nu. 
 

c) Utbildningsgruppen 
- Diverse utbildningar finns redan klara som Först på plats, HLR, div 
internutbildningar som fungerar redan idag.  

 
- Finns bra instruktionsdokumentation.  
- MCT kan komma ut med ett förslag på vad för sorts behov gruppen 
behöver – arbetsgrupp. 
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Ang Arlanda om det kommer igång till hösten kommer det inte köras 
halvdagar, utan heldagar.  
Förslag till egen avrostning för medlemmar, i samband med att vi 
skickar ut information. Utbildningsgruppen tar tag i detta. Först 
information ut till medlemmar sen kan man jobba på ev film mm.  

d) Grusansvarig Stockholm 
Ingen info. 

12. Trafikpolitik 
Olle berättar att Täby har ställt in mötet. Ett kommande möte med 
Sundbyberg är på gång, datum saknas. Man har som förslag att skrota p-
avgifter I Stockholm i Covid-19 tider för mc parkeringar. 

13. Uppföljning årsmötet 22 mars 2020 
a) Protokoll, Verksamhetsberättelsen, BR+ RR, Budget o Revisionsbe-

rättelsen. 
Verksamhetsberättelsen är inte påskriven av alla, protokollet är inte 
justerat och klart ännu. Ovanstående dokument skall bifogas årsmö-
tesprotokollet. Arbetet pågår. 

 Konstituerande mötet 22/3, diskussion kring firmatecknare och  
 attesträtt.  Mötets förslag är att det ligger kvar som det är skrivet.  

b) Utvärdering av plats mm 
- AVA fungerade bra men aningen begränsad plats för mötet.  

  - Roligt att vara på en plats med motorcyklar.  
c) Motioner 

Motionen ang hjärtstartare måste åtgärdas. Vi behöver fundera på 
hur många som behövs i organisationen. Johan och Peter utreder 
hur många vi behöver och tar fram offerter. 

   
14. Övriga frågor 

Information måste gå ut ang vilka funktioner styrelsen har. 
Presentation av oss själva i styrelsen, vi alla skriver lite om oss själva. 
Läggs sedan upp på hemsidan. 
  

15.           Nästa styrelsemöte 
 11 maj 2020 kl 18.30.  
- Sätta datum för årets månadsmöten. 

Följande är beslutade på det konstituerande mötet, 11 maj, 8 juni  
Höstens datum sätts på nästa möte 11 maj. 
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16.                  Mötet avslutas 
- Mötet avslutades av Mattias. 

 
 
Sekreterare:  Justeras: 
 
________________________ ______________________ 
Haidi Lefvert Jennifer Esenblom 
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