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Protokoll nr 5 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 12 okt 2020 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Mattias Boström öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
Deltog på plats: Mattias Boström, Olle Henriksson, Haidi Lefvert, Peter Narbrink, 
Jennifer Eserblom, Joel Olofsson Christian Paral, valberedning och inbjuden gäst Malin 
Knutas, invald revisor. 
Deltog via länk: Johan Lyngarth och Annelie Sönmez. Johan var med fram till punkt 8 
och Annelie kom in under punkt 6. 
 
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 Olle Henriksson till justerare. 
 
5. Fastställande av dagordning 
- Dagordningen fastställdes med ändringen, punkt 10 flyttas till punkt 7 och resterande 
punkter löper på.   
 
6. Föregående protokoll 
- Föregående protokoll Nr 4, 14 sept 2020 lästes upp och lades till handlingarna. 
 
7. School / Utbildning 
a) Info om internutbildningsdagarna 
- Inte aktuellt nu, ambitionen finns att göra något liknande för nästkommande år. 
b) Utbildningsgrupp för aspiranter 
- Johan och Björn har diskuterat per telefon ang Råd o riktlinjer och HLR. Johan har 
tagit kontakt med Bettan i frågan och vet inte riktigt behovet ännu, avvaktar tills efter 
årsskiftet.  
-Önskemål om ett starkare systemstöd i portalen, dagens är lite undermåligt. 
Synkningen i portalen lämnar mer att önska.  
Christian ombeds att informera om Portalen - problemet är att leverantören inte gör 
som SMC vill. Tyvärr har inte Christian mer info just nu. Mattias uppmanar Johan och 

http://smcstockholm.se/


 Protokoll 
 Styrelsemöte nr 5 

 2020-10-12 

 

 

 

 

 
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  
     
     

Björn och sig själv att titta i Portalen till nästa möte.  
c) Utbildningsgruppen 
- Vissa utbildningsdokument ligger på vår drive nu, fler skall fyllas på. 
d) Grusansvarig Stockholm 
- Johan har kontaktat Christan Bood, vi skulle behöva någon grusansvarig även på södra 
sidan. 
 
8. Ordförande informerar 
- Ordförandemötet blir av 21/11 på Quality hotellet i Arlanda, Mattias kan inte deltaga. 
Olle kommer att delta istället. Dagordning kommer, Mattias mailar Olle infon.  
 
9. Ekonomi  
- Olle Henriksson meddelar dagens saldon till protokollet. 
Företagskontot 378,805,39 kr 
Placeringskontot 753 115,25 kr  
Placeringsfonden 161 066,72 kr 
-Alla återbetalningar från Tuvängen mm är justerade. 
Ekonomin är lite för bra, det har ju inte varit några aktiviteter, utgifter ännu i år. 
SMC Stockholm planerar att ersätta Tuija för sitt extra arbete då vi inte fått igenom 
bankbehörigheten ännu och hon har ryckt in och hjälpt till. Mötet beslutar om en 
ersättning motsvarande tex en storbanekurskurs och knix för besväret. 
 
- Vi skulle behöva en till SMC Stockholms visionskonferensdag i styrelsen för att jobba 
vidare med de frågor som kom upp i våras innan årsmötet. Då vi hade ett visionstänk 
som kan arbetas vidare med. Mattias tittar vidare på detta, datum och plats.  
 
- Jennifer har inte fyllt i pappren för bankbehörigheten, det är otroligt krångligt att fylla 
i dessa. Vi får hjälp nu på mötet av revisor Malin. Det kommer lösa sig, äntligen. 
Jennifer skickar in och ligger på sedan så handläggningen snabbas på. 
 
- Tuija och Olle har hjälpt till med vissa räkningar och utlägg så länge.  
 
- Lokalförsäkringen i Trygg Hansa är ännu inte betald, Mattias tar kontakt med Trygg 
Hansa om detta. 
 
10. Informatör / IT / Web 
- Anneli har haft lite svårt att kunna ta tag i detta, hon har kontaktat kansliet för att få 
mer information. Det ledde till att hon är inbjuden till en introduktionskurs den 26/10. 
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Det känns lite tungt eftersom det är så många roller i samma, Web masterrollen, GDPR 
ansvarig brukar vara ordförande. Vi kan få hjälp av kansliet så länge. På konferensen 
behöver vi fundera på vad vi skall lägga upp på sociala medel. Information som 
kommer upp på sidorna finns bla i våra mötesprotokoll, kansliet och i vår kalender (för 
knix och bankurser mm) Olika event kan man sprida, det som händer i Mc relaterade 
frågor hos handlare och klubbar. Vi bör lägga till en punkt om Länsspalten i denna.  
Anneli vill ha en SMC mailadress., Peter skickar om länken igen.  
 
- Haidi har mailat alla styrelseprotokoll för 2019 och framåt till Christian som hjälpte till 
att ladda upp dom på SMC Stockholms distrikts hemsida. 
 
11. Trafikpolitik 
- Olle informerar att det inte händer så mycket nu. Olle och Christian träffar 
Trafikkontoret på onsdag 14/10. 
- Stockholms stad har en app, Betala P som inte fungerar, MC taxorna 11-15 finns inte.  
 
12. Revisor för SMC Stockholm 
- Till detta möte är revisorerna Malin och Annika inbjudna. Malin är närvarande. 
Malin berättade om sig själv, hon har en bred meritlista. Kört eget sedan 2010, hjälpt 
en del idrottsföreningar med bokföring och bokslut bla. Malin är för en långsiktig 
lösning, iaf en femårsperiod. 
- Olle ifrågasätter vårt samarbete med Swedbank, kanske läge att byta bank och även 
ev satsa på ett externt bokföringsprogram, webbaserat. Mötet instämmer, Jennifer och 
Malin undersöker möjligheten att byta. Och tittar vidare på detta och återkommer. 
 
- Arbetsgruppen får informera valberedningen att ev en till revisor behövs till nästa år. 
 
13. Uppföljning av punkten med anledning av Covid-19 
a) Ny info: 
- Vi får nog inrikta oss på att läget i samhället är liknande med Covid-19 till nästa 
säsong. Bör kolla med riks hur vi skall tänka. Vi har under året skött detta väldigt bra, vi 
har Covidsäkrat utbildningarna på ett mycket bra sätt. Vi skall fortsätta med det, antal 
deltagare, avspärrningar, vakter vid grindarna mm. Vi bör planera vidare för detta, ev 
öka på antalet avrostningar till våren. 
 
14. Övriga frågor 
- Mailadresser till styrelsen, Peter skickar igen.  
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15. Nästa styrelsemöte 
- Måndag 9 nov    Finns nu en länk (för att delta via web) som bif med agendautskicket. 

 
16. Mötet avslutas 
- Mötet avslutades av Mattias. 
 
Sekreterare:    Justeras: 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Olle Henriksson  
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