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Protokoll nr 6 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 9 nov 2020, mötet hölls på distans på länk. 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Mattias Boström öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
Deltog via länk: Mattias Boström, Haidi Lefvert, Jess Brännström, Björn Compier, 
Jennifer Eserblom, Joel Olofsson, Johan Lyngarth men lämnade efter punkt 10, Anneli 
Sönmez kom in under punkt 6 och behövde lämna under punkt 7, återkom igen till 
punkt 9. Även Christian Paral från valberedning deltog. 
 
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 till justerare valdes Johan Lyngardt tom punkt 
10 och Anneli därefter from punkt 11. 
 
5. Fastställande av dagordning 
- Dagordningen fastställdes utan justeringar. 
 
6. Föregående protokoll 
- Föregående protokoll Nr 5, 12 okt 2020 lästes upp och lades till handlingarna. 
 
7. Ordförande informerar 
- Mattias meddelar att det inte hänt så mycket. SMC Riks hade digitalt årsmöte i helgen 
som var och Riksstyrelsen har bla fått en ny ledamot, vår Olle Henriksson i SMC 
Stockholm, grattis. Och Rolf Skoog valdes till ny ordförande. 
Det var 152 medlemmar anmälda till årsmötet, ca 150-300 brukar det vara. 
Deltagandet var helt ok med tanke på läget i år, mötet hade inga större punkter som 
behövde behandlas.  
- Viktigt att svara valberedningen på frågan om ditt kommande uppdrag i styrelsen. 
Ordförande hoppas att alla svarar på valberedningens fråga om styrelsearbetet.  
- Vi bör nog med tanke på Covidläget fortsätta med distansmöten då vår lokal är trång.  
- Försöka få till kommande visionskonferens digitalt ev i Zoom där man kan ha olika 
grupper. 

http://smcstockholm.se/
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8. Ekonomi – saldon och bankbehörighet 
- Jennifer meddelar dagens saldon nedan till protokollet.  
Företagskontot 377 063,39 kr 
Placeringskontot 753 115,25 kr   
Placeringsfonden 161 066,72 kr Ingen uppgift till detta möte. 
 
- Vi har fått bankbehörighet nu, Jennifer, Olle, Tuija och Gustav. Men det blev något fel 
så det är bara Tuija som har behörighet nu och kan utföra bankärenden, Jennifer kan se 
men inte göra något. Tuija har frågat Mattias om vi behöver hjälp. Jennifer får mandat 
att titta över att byta bank som vi talade om på förra mötet, hon kontaktar revisor 
Malin. 
 
-Till nästa möte bör våra olika grupper fundera på förslag till budget, eskning. Komma 
med ett färdigt förslag till mötet. 
- Johan frågar - hur finansieras Råd och riktlinjer kurser, Mattias kollar upp.  
Hur stort är behovet i Stockholm? Johan tror att det är ca 10 personer. 
Vi bokar upp en helg i vår lokal då Mattias kan, boka in 6 pers + Mattias = 7 pers. 
Vi skulle kunna hyra en lokal i Liljeholmen, fler alternativ finns. 
 
 
9. Informatör / IT / Web 
- Anneli har deltagit på distriktsinformationsmötet 26/10, var givande med mycket bra 
information. MC on tour skall vara en typ av mässa i maj och undrar om SMC 
Stockholm är intresserade att vara med. Anneli har även fått bra stöttning av Tina i 
Uppsala. Vi skulle behöva skapa en Power Point att ha med på Mässor mm. 
Medlemsrabatter bör förhandlas fram igen för kommande år. Till SMC boken måste 
man lämna in kommande aktiviteter innan den 15/12 för att det skall komma med till 
nästa år. Medlemsvärvningar talade man om. 
 
-Olle skrev till länsspalten i MC Folket tidigare, det ä bra att vi har med något. Till nästa 
gång behöver vi ha med info om årsmötet 2021. Men vi behöver sätta datumet innan. 
- Anneli behöver vår hjälp med att få ut information till de olika sociala medierna, så 
meddela henne att/om det finns information som skall ut i sociala medier.  
- Undran, är våra Knixkurser klara för Stockholm? Nej, det brukar bli klart sent eftersom 
Tuvängen inte blir klara speciellt tidigt, så fort vi får info så läggs det oftast upp på FB 
och på vårt distrikts hemsida. Datumen för avrostningarna brukar komma ut lite 
tidigare. Medlemmarna är otåliga och vill gärna boka in sig.  

http://smcstockholm.se/
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Lägg upp info i boken om att det kommer ut i bokningssystemet, det är bra att det 
kommer ut i boken.   
 
 
10. School / Utbildning 
a) Utbildningsgrupp för aspiranter 
- Johan har diskuterat med Bettan på Dalton om dom vill hålla i HLR kurser. Dom har 4 
st HLR dockor vilket betyder 8 deltagare och kan hålla i ett antal tillfällen på söndagar 
framöver. Hur många som behöver uppfräschning vet vi inte ännu.  Det brukar inte vara 
jättemånga som behöver varje år. Uppskattningen är att sätta 2-3 datum för att sprida 
tillfällena. Johan har inte kollat priset för detta, brukar ligga på ca 4,500 kr / tillfälle.  
 
- Johan pratat med Bettan ang hjärtstartare enl löftet på årsmötet, det skall gå att 
ordna. 
- Dags för den årliga västbeställningen, 20/11 är sista beställningsdag . Bra att försöka 
få ut ett mail om det. 
 
- Björn – Urförd test med Aspiranterna tidigare, har vi fått någon respons? Nej, inte vad 
man sett i mail.  
 
b) Utbildningsgruppen 
- Interndag efterfrågas.  
c) Grusansvarig Stockholm 
- Johan har kontaktat Christan Bood, vi skulle behöva någon grusansvarig även på södra 
sidan. Christian har haft fullt upp, återkommer i frågan. 
11. Trafikpolitik 
- Olle informerar. Vi har gått ut med ett pressmeddelande samt skickat brev till samtliga 
i trafiknämnden om, att under rådande pandemi låta MC parkering vara gratis under 
2021 och i framtiden ta bort avgiften. Vi får se vad svaret blir efter trafiknämndens 
möte på torsdag 12/11. 
 
12. Uppföljning av punkten med anledning av Covid-19 
a) Ny info: 
- Vi alla är informerade om det skärpta läget, lär inte förbättras på ett bra tag. Vi får 
försöka att ha ett årsmöte digitalt ev skjuta årsmötet framåt. Men Mattias tycker att 
det är bättre att få till ett möte. Han tar kontakt med Jesper om hur vi går till väga. 
 
14. Övriga frågor 

http://smcstockholm.se/
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- Björn tycker att vi borde göra något roligt/bra för våra medlemmar i dessa Covid tider, 
nämner olika förslag. Mötet tycker det är väldigt bra och Jess är gärna med och spånar 
och hjälper till med nåt kul… 
- Mailadresser till styrelsen verkar vara klart.  
 

15. Nästa styrelsemöte 
- Måndag 14 dec blir ett digitalt möte.    
Finns nu en länk (för att delta via web) som mailas ut innan mötet. 
 
16. Mötet avslutas 
- Mötet avslutades av Mattias. 
 
Sekreterare:    Justeras: 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Johan Lyngardt tom punkt 10 
 
 

Justeras: 
 

   ______________________ 
   Anneli Sönmez from punkt 11  

http://smcstockholm.se/

