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Protokoll nr 4 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 14 sept 2020 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Mattias Boström öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
Deltog på plats: Mattias Boström, Olle Henriksson, Johan Lyngarth 
Haidi Lefvert, Peter Narbrink, Annika Franzén och inbjuden gäst Gustav Eriksson, 
Deltog via länk: Jess Brännström, Jennifer Eserblom, Annelie Sönmez, Joel Olofsson och 
Christian Paral 
 
3. Val av ordförande för mötet, ordinarie eller vice 
Mattias valdes till ordförande för mötet. 
 
4. Val av sekreterare och justerare för mötet 
Haidi Lefvert valdes till sekreterare och Peter Narbrink till justerare. 
 
5. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes utan justeringar. 
 
6. Föregående protokoll 
Föregående protokoll Nr 3, 8 juni 2020 lästes upp och lades till handlingarna. 
 
7. Ordförande informerar 
Kommande SMC riks årsmöte kommer att hållas digitalt. Christian informerar att mötet 
kommer finnas på Svmc hemsida på ”Mitt konto” där man måste logga in för att delta. 
Står om detta i senaste MC-folket. Ang ordförandemötet har man beslutat efter en 
omröstning att hålla mötet fysiskt på plats, troligen i närheten av Arlanda.  
 
8. Ekonomi 
Olle Henriksson meddelar dagens saldon till protokollet. 
Företagskontot 414 816 ,15 kr 
Placeringskontot 753 115,25 kr  
Placeringsfonden 161 066,72 kr 
- Bankbehörigheten underskriven och klar och skickades in av Jennifer Eserblom 9/6-
2020. Banken har dock returnerat pappren för komplettering. Haidi postar detta till 
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Jennifer för att skickas in igen till banken. Nu hoppas vi det går undan. 
- Jennifer undrar, finns det någon som kan hjälpa till med räkningar? Mattias har frågat 
Tuija, Olle signerar isf. Om Tuija skulle kunna lägga in räkningar och betala så länge, har 
ju kvar bankbehörigheten. Lokalförsäkringen i Trygg Hansa är tyvärr inte betald, 
Mattias tar kontakt med Trygg Hansa om detta. 
- Jennifer har fått mail som ber henne betala fakturor. Ordförandemailen verkar vara 
hackad, men så är det inte. Det är Spam, så var observant. Så har det varit förr också. Vi 
kommer inte ha sådana räkningar utan ett protokollbeslut. Tveksam, kolla med 
ordförande per telefon.   
 
9. Informatör / IT / Web 
- Gustav och Peter informerar att det finns en hel del fel i PNL listor mm sedan tidigare. 
Det finns väldigt många listor, behövs bara två st. Aspirant och Instruktörslistor.  
- Webben, Peter informerar om att han fått inloggning från Swedie på kansliet.  
- Olle har pratat med Nina och hon har inga planer att hjälpa till med informatörsrollen 
igen då hennes uppdrag avslutats. Annelie tar på sig informatörsrollen men undrar vad 
hon skall ha koll på, Facebook och hemsidan är det främst. Olle kollar ang behörigheter 
för Facebook och meddelar Anneli. Peter skickar ut inloggning till webben/hemsidan.  
- Det är ändrat nu så det står två MCT på hemsidan, Björn Compier och Johan Lyngarth. 
Det behövs någon som tar tag i och justerar detta.  
-Vi ska också koppla upp alla styrelseprotokoll på hemsidan för 2019 och framåt. 
Christian hjälper till att koppla upp protokollen, Haidi mailar Christian.  
-Mail infoadressen måste styras till Anneli, Peter fixar. 
 
10. School / Utbildning 
a) Info om internutbildningsdagarna 
-Inte aktuellt nu. 
b) Utbildningsgrupp för aspiranter 
- Johan informerar att gruppen bara har smygstartat med en interndag på Arlanda. Det 
var 8 aspiranter o två från MCT som deltog. Det blev lite mer praktiskt, verkar som att 
deltagarna tyckte det var intressant. Detta tar tid, men är på gång. 
- Peter undrar, det ramlar in mail i boxen, men ingen verkar svara. Peter, Johan kollar. 
c) Utbildningsgruppen 
- Det har inte blivit så mycket utbildning i år pga Covid-19. 
d) Grusansvarig Stockholm 
- Christan Bood mf hade en grusworkshop nyligen. Ett problem är att det inte finns 
någon grusbana på södra sidan, vi ber Christan B att titta på det, Mattias har info. 
-Gustav påminner om att vi behöver boka HLR utbildningar, kan nu göra Covid säkra 
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utbildningar. Men har vi kontroll på behovet, vi tror att det finns ett stort behov. Vi 
skulle behöva planera upp ett antal HLR utbildningar under vintern. Vem gör? 
 
11. Trafikpolitik 
Olle informerar att man förlängt parkeringstillstånd året ut till 31/12. Mikael Klingberg 
ställde upp med 2 st skotermoppar, som Daniel Helldén fick provköra och att parkera. 
Olle hade med sin Mc, meningen var att visa hur liten plats en mc, tvåhjuligt fordon tar 
i förhållande till en bil. Vi ville se hur mycket pengar man drar in på Mc parkeringar, för 
att ställa det i proportion. Christian meddelar att det rör sig om ca 700 000 kr per år. 
 
12. Revisor för SMC Stockholm 
Haidi informerade kort hur gruppen (Jennifer, Haidi och Fia) jobbat innan sommaren. 
Jennifer ska kolla med annat distrikt om hur dom löst revisorer. Gruppen 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: 
- Vi har skött oss bra på våra utbildningar, deltagare och instruktörer har känt sig trygga. 
Man har stoppat intaget på området vid 50 pers, med stängda grindar och skylt.  
- Niklas Ström på kansliet har informerat om att MCRF ska ha någon ambulerande MC 
mässa eftersom den vanliga blir inställd, vill ha hjälp av de största distrikten. Mattias 
kontaktar Niklas ang detta.  
 
14. Övriga frågor 
- Styrelsens mailgrupp är uppdaterad men med vissa styrelsemedlemmars privata 
mailadresser. Uppdaterandet fortsätter, så alla får en smc mailadress i styrelse.  
Peter Narbrink arbetar vidare med detta med hjälp av Gustav Eriksson. 
 

15. Nästa styrelsemöte 
- Måndag 12 okt    Finns nu en länk (för att delta via web) som bif med agendautskicket. 

 
16. Mötet avslutas 
- Mötet avslutades av Mattias. 
 
Sekreterare:    Justeras: 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Peter Narbrink  
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