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Protokoll nr 3 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 8 juni 2020 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Mattias Boström öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
Mattias Boström, Olle Henriksson, Jess Brännström, Joel Olofsson, Jennifer 
Eserblom 
 
3. Val av ordförande för mötet, ordinarie eller vice 
Mattias valdes till ordförande för mötet. 
 
4. Val av sekreterare och justerare för mötet 
Jess Brännström valdes till sekreterare och Olle Henriksson till justerare. 
 
5. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes utan justeringar. 
 
6. Föregående protokoll 
Föregående protokoll Nr 2, 11 maj 2020 lästes upp och lades till handlingarna. 
 
7. Ordförande informerar 
Riks håller fortfarande sin linje om att ta det lite försiktigt med att starta igång 

banåkning pga covid19, vilket är sunt. 

 

8. Ekonomi 
Olle Henriksson meddelar dagens saldon till protokollet. 
Företagskontot 388 366 ,15 kr 
Placeringskontot 753 115,25 kr 
Placeringsfonden 160 796,07 kr 
Bankbehörigheten underskriven och klar. Skickas in av Jennifer Eserblom 9/6-2020. 
 
9. Informatör / IT / Web 
-Olle kommer prata med Nina om att vi adjungerad till styrelsemöten om hon ställer 
upp som informatör. 
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10. School / Utbildning 
a) Info om internutbildningsdagarna 
- 
b) Utbildningsgrupp för aspiranter 
- 
c) Utbildningsgruppen 
- 
d) Grusansvarig Stockholm 
- Information från MCT har ej inkommit ännu, så vi avvaktar med dessa punkter. 
 
11. Trafikpolitik 
Olle har inget nytt sedan föregående protokoll. 
 
12. Revisor för SMC Stockholm 
Gruppen (Jennifer, Haidi och Fia) som utsågs har träffats i ett digitalt möte tillsammans 
med Mattias inledningsvis. Vi har kontaktat de två som är valda för detta år, och skall ta 
kontakt med andra distrikt för att se hur de löst revisorer. Fia har kontaktat 
offertförfrågningar och meddelat dessa att det inte är aktuellt ännu. Vi fortsätter 
arbeta med detta för att få till en så säker och bra lösning som möjligt. 
 
13. Uppföljning av punkten med anledning av Covid-19 
a) Ny info: 
Reserestriktionerna ändras från 15 juni. 
 
14. Övriga frågor 
- Avtackningen av tidigare styrelsemedlemmar genomfört och uppskattat. 
- Uppdatera mailadresser till styrelsen. 
Peter Narbrink arbetar med detta med hjälp av Gustav Eriksson. 
- Initiativ SMC snurren, Joels mail. 
Iden är att ordna mc-turer för de Stockholmsanslutna klubbarna. Att turerna avslutas 
på någon av de olika klubbarna. Joel skickar ut förfrågan i FB-gruppen för 
funktionärerna i Stockholmsgruppen för att se om  intresse finns. 
15. Nästa styrelsemöte 
Finns nu en länk (för att delta via web) som bifogas till mötet med agendautskicket. 

- Måndag 14 sept 
 
16. Mötet avslutas 
- Mötet avslutades av Mattias. 
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Sekreterare:    Justeras: 
   
________________________  ______________________ 
Jess Brännström  Olle Henriksson  
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