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Protokoll nr 2 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 11 maj 2020 
 
1. Mötets öppnande 

 Ordförande Mattias Boström öppnade mötet. 
  
2. Närvaro 

 Olle Henriksson, Johan Lyngarth, Mattias Boström, Haidi Lefvert, Peter 
Narbrink och Anneli Sömnez. 

  
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 Peter till justerare. 
 
5. Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes med tre tillägg. Under punkterna:  
Ekonomi - konferenstelefon.  Informatör / IT / Web - ang styrelsens 
mailadresser och på Övrigt - avtackning av tidigare styrelsemedlemmar.  

 
6. Föregående protokoll 

Föregående protokoll Nr 1, 6 april 2020 lästes upp och  
lades till handlingarna. Vi får en länk som kan klistras in i kallelsen för att 
vi ska kunna hålla web möten. Skall bifogas kallelser framöver. Mattias har 
talat med ordf Morgan i Rapido om kontraktet och att vi önskar renovera, 
offert förfrågningar skall gå ut. Vi har ett löpande kontrakt så inget 
behöver lovas, vi sitter rätt säkert.  Projektorn är inte inköpt, men skall 
inhandlas av Olle.  

 
7. Ordförande informerar 

SMC har haft digitalt ordförandemöte. SMC Generalsekreterare Jesper 

Christensen meddelade rapport från SMC riks, OECD konferensen är 

inställd. Även om alla SMC aktiviteter ställs in pga Covid-19 kommer man 

att klara ekonomin ändå, vilket är väldigt bra. Finansiellt följer vi 

budgetåret. Alla resor, SMC Travel är inställda tom 15 juni-20. Även 

Norgeresorna i juli är inställda. Ang utskickade medlemsmail om 

http://smcstockholm.se/
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återbetalning för inställda avrostningar mm. Många har avstått sin 

återbetalning och donerar slanten till SMC riks, vilket i dagsläget är ca 

82.000 kr. SMC riks behöver ha ett årsmöte för att avsluta 

verksamhetsåret. Romme och konferenshelgen i nov finns som förslag. 

Eventuellt att hålla ett digitalt möte istället, inget beslut finns ännu. 

Evenemanget Mälaren Runt är fortfarande inte inställt, man försöker 

avvakta så länge som möjligt med att ställa in aktiviteter. Ett nytt förslag 

för distriktstian har arbetats fram, kommer då bli mer rättvist för alla 

distrikt.  

 

8. Ekonomi 

Olle meddelar dagens saldon till protokollet.  
Företagskontot  177 063,15 kr 
Placeringskontot 753 115,25 kr 
Placeringsfonden 160 557,26  kr 
 

 Berörda styrelsemedlemmar behöver få till ett möte på banken. 

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

Mattias tar kontakt med Jennifer så detta löser sig så kassören kan arbeta. 

Nu är alla dokument från årsmötet och konstituerande mötet klart och 

styrelsen, SMC Riks och revisorn har fått sina ex per mail. De behövs även 

till banken. 

Olle ska köpa projektorn och presentkort till avtackningarna. 

Johan tar upp att det bör finnas en konferenstelefon i vår ägo Jabra Speak 

510  kostar 1300 kr, mötet beslutar att Olle köper även den. 

 
9. Informatör / IT / Web 

- Spalten. Inget denna gång, det mesta är inställt. Olle tar kontakt med 
Nina ang informatörsrollen, att sammanföra Anneli och Nina.  
IT – Maillistor och mailadresser till alla styrelsemedlemmar, Peter har fått 
en länk av tidigare webmaster. Peter jobbar vidare så att detta löses snart. 
Johan har registrerat ett separat Google konto för Google drive, så att vi 
kan lägga upp (arkivera) dokument där. Alla i styrelsen skall komma åt allt 
via inloggning med sitt SMC mailkonto. Uppmaningen är att skapa mappar 
så vi håller isär dokument och det blir mer översiktligt, lätt att hitta i. 

http://smcstockholm.se/
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10. School / Utbildning 

 
a) Info om internutbildningsdagarna 

- Internavrostningen på Gillinge är genomförd. Utbildningsgruppen 
skall flytta över sitt material till Google Drive mapp, Johan fixar. 

b) Utbildningsgrupp för aspiranter 
- 7 aspiranter fick avrosta sig i separat grupp på Gillinge. Mycket 
uppskattat av deltagarna.  

c) Utbildningsgruppen 
- Inga planerade HLR utbildningar pga Covid-19, eller annat just nu. 

d) Grusansvarig Stockholm 
Christian Bood är grusansvarig, bekräftat av Olle. MCT tar kontakt. 

11. Trafikpolitik 
Olle har haft digital möte med Täby kommun, man kan föreslå vart man 
önskar få till MC p-platser i Täby så skall dom titta på det.  

Har även haft möte med Sundbybergs kommun, de har några få MC p-
platser centralt I Sundbyberg och man ska se över vart det går att lägga 
fler platser.  

Kommunerna Nacka, Huddinge och Sollentuna har fått mailförfrågan om 
möte med oss för trafikfrågor.  
 
Revisor för SMC Stockholm 
Vi fick in två stycken revisorer på årsmötet utifrån att trygga successionen 
från årsmötet. Utdrag ur årsmötesprotokollet. ”Årsmötet beslutade att avslå motionen om revisions-

byrå från 23 mars 2020, och uppdra till styrelsen att under året bereda frågan och återkomma till nästa års-

möte med förslag till beslut. Samt att långsiktigt säkerställa succession i revisorsfrågan.” Vi skall se till 
att det är tryggt med en revisor, vi utseren  arbetsgrupp för att säkerställa 
detta. Förslaget är kassören Jennifer, Fia och Haidi. Haidi tar kontakt med 
de två som inte är närvarnde och kollar om vi kan få till något.  

Vi behöver tänka tryggt, säkert och långsiktigt. Kanske ändra stadgarna? 
Välja revisor för tex fyra år för att Trygga successionen mm? Spåna fritt. 

 

 
   

http://smcstockholm.se/
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12. Uppföljning av punkten med anledning av Covid-19 
 

a) Återbetalning för avrostningar – Gustav 
Olle meddelar att han stängt för att få tillbaks pengar, hör man av sig 
innan en deadline betalar vi tillbaks, men många har donerat sina 
inbetalningar.  
 

b) Teams möten – Johan 
Johan fixar så vi som har SMC styrelsemail idag får en länk för 
digitala möten (resten får sen). Skall bifogas i kallelser framöver så vi 
ska kunna hålla web möten för de som inte kan närvara. 
 

13. Övriga frågor 
-    Styrelsens mailadresser IT… kolla ovan punkt 9 - IT. 
-    Avtackning av tidigare styrelsemedlemmar. Bjuda in Tuija, Anders, 
Coffe och Nina till en sammankomst utomhus på Skansbacken med 
styrelsen. Peter och Olle fixar presenter, även till revisorerna. 
Vi skall ha med en punkt i mötet efter årsmötet ang avtackningar, så det 
inte uppstår igen att avgående styrelsemedlemmar inte tackas av direkt. 
  

15.           Nästa styrelsemöte 
 8 juni 2020 kl 18.30.  
- Sätta datum för årets styrelsemöten. 

Höstens datum, andra måndagen i månaden kl 18,30. 
Måndag 14 sept 
Måndag 12 okt 
Måndag 9 nov 
Måndag 14 dec  
Måndag 11 jan 2021 
Måndag 8 feb 
Måndag 8 mars 
Årsmöte bokas in i mars 2021. 

 
16.                  Mötet avslutas 

- Mötet avslutades av Mattias. 
 

Sekreterare:  Justeras: 
 

________________________ ______________________ 
Haidi Lefvert Peter Narbrink 

http://smcstockholm.se/

