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Protokoll nr 7 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 14 dec 2020, mötet hölls på distans på länk. 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Mattias Boström öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
Deltog via länk: Mattias Boström, Haidi Lefvert, Jennifer Eserblom, Olle Henriksson, 
Anneli Sömnez deltog from punkt 8. 
 
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 Olle Henriksson. 
 
5. Fastställande av dagordning 
- Dagordningen fastställdes utan justeringar. 
 
6. Föregående protokoll 
- Föregående protokoll Nr 6, 9 nov 2020 lästes upp och lades till handlingarna. 
 
7. Ordförande informerar 
- Lokalen som vi har är nu igen försäkrad med samma villkor, missades pga obetald 
faktura. 
- Det har varit ett digitalt ordförandemöte nyligen. Mycket fokus på - Metoden som 
riksstyrelsen använt för att arbeta fram en vision. Inga beslut togs under mötet. 
- Nya SMC Bokningssystemet har kommit igång live, det är under löpande justering 
vartefter problemen kommer. Systemet är bättre och enklare, kommer bli bra. Kansliet 
jobbar för högtryck just nu med alla finjusteringar.  
- Västbeställningen, Stockholm beställde bara tre västar, informationen om att det var 
västbeställning har bara gått ut på FB sidan till funktionärer. Inga andra och nya har 
nåtts av informationen, detta är en stor brist hos oss. Fler borde ha kunnat beställa om 
de visste om att det var dags. Det går inte att lösa just nu, Mattias kontaktar Riks ang 
eventuella extrabeställningar. Västen är viktig för SMC funktionärer samt resurser, så vi 
hoppas få till det till kommande säsong på något sätt. 
- Vi kommer fortsätta med distansmöten då vår lokal är trång.   
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8. Ekonomi – saldon och bankbehörighet 
- Jennifer meddelar dagens saldon nedan till protokollet.  
Företagskontot 374,912,39 kr 
Placeringskontot 753 115,25 kr   
Placeringsfonden 161 066,72 kr Ingen uppgift till detta möte. 
 
- Jennifer har pratat med revisor Malin om att byta bank från Swedbank som inte lever 
upp till förväntningarna och är väldigt svåra att samarbeta med, banken bör även ha ett 
kontor dit man kan gå. Jennifer har inte hunnit men ska se till att få till det till nästa 
möte. Att kolla upp olika förslag som styrelsen kan ta ställning till. 
Jennifer och Olle har behörigheterna i Swedbank nu, Tuija ligger kvar som reserv.  
 
- Ang eskning av pengar för de olika aktiviterna inom SMC Stockholm. Styrelsen 
ombads på föregående möte att lämna in förslag för de olika grupperna inför budgeten 
2021. Då ingen gjort det till detta möte, föreslår mötet att kassören lägger ett förslag 
på att lägga samma budgetförslag som togs till föregående år.  
 
9. Informatör / IT / Web 
- Anneli har haft mycket på senaste tiden och ej hunnit med. 
- Fokus på att uppdatera info för att få med i SMC boken till den 15/12. 
- Vår hemsida, skall vi ha foton på styrelsen? Mötet tycker att det är trevligt att det är 
foton på styrelsen på vår hemsida under organisation. Anneli frågar resten av styrelsen 
om foton och uppdaterar infon av styrelsens roller.  
- Mailadresser till klubbar, Anneli ska försöka få till det. Bör ligga i portalen. 
- SMC Medlems rabatter, betar av och rensar efterhand.  
 
10. School / Utbildning  
Västbeställnigen i höstas 
- Västbeställningen, SMC Stockholm beställde bara tre västar, informationen om att det 
var västbeställning har bara gått ut på FB sidan till funktionärer. Inga andra och nya har 
nåtts av informationen, detta är en stor brist hos oss. Detta går inte att lösa just nu, 
Mattias kontaktar Riks ang extrabeställningar. Västen är viktig, så vi hoppas få till det. 
 
- Olle informerar att han bokat Gillinge för Internavrosning för funktionärer till lördagen 
den 24/4. (Uppmaning att även styrelsen deltar) 
Och 2 tillfällen Avrosning på Gillinge för deltagare har bokats till söndagarna 2/5 och 16 
/5. En tanke Olle har är att inte deltagarna skall kunna, behöva betala deltagaravgften 
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förens vi vet att det blir av. För att underlätta det administrativa med eventuella 
återbetalningar.  
- Mattias har fått en massa mail och sms från medlemmar som undrar varför det bara 
är 2 tillfällen BKK på Arlanda inbokade för 2021. Mattias meddelar att det kommer bli 
fler tillfällen. 
 
a) Utbildningsgrupp för aspiranter 
- Ingen info, ingen MCT på plats. Uppdatera från föregående möte protokoll nr 6. 
b) Utbildningsgruppen 
- Ingen info 
c) Grusansvarig Stockholm 
- Ingen info, ingen MCT på plats. Uppdatera från föregående möte protokoll nr 6. 
 
11. Trafikpolitik 
- Trafiknämnden har haft möte 12/11, då beslutades att det blir gratis parkering till 
sista april 2021 i Stockholm för MC. Christian och Olle skall försöka få till ett enskilt 
möte med Daniel Helldén i olika trafikfrågor.  
 
12. Uppföljning av punkten med anledning av Covid-19 
a) Ny info: 
- Ny info från Staffan (SMC Schoolchef), ser ut som ett förslag till en förändring. Verkar 
vara mer inriktad på tävlingar.  Vi hoppas det lägger sig med denna pandemi snart så 
säsongen kan komma igång till våren. 
 
13. Övriga frågor 
- Till Björn och Jess…..  Har ni kommit fram till något?  
Från föregående protokoll nr 6. 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… 
 
- Årsmötet 2021, vi planerar för ett digitalt årsmöte i Stockholm till våren 2021.  
VoteIT föreslås som redskap.  
Viktigt att gå ut med info om hur det skall gå till med rösning mm.  
Christian kommer hjälpa till med detta, att hitta en struktur för hur vi kan gå till väga.  
Genomgång av verksamhetsberättelse, budget mm. 
- Mötet beslutade att det blir ett digitalt årsmöte 2021 lördagen 13/3-2021, öppet 
mellan kl 10.00 -16.00. Öppnandet av mötet samt dragningar av olika dokument som 
verksamhetsberättelsen, årsbokslut, budget och förslag till ny styrelse. Därefter 
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kommer man kunna rösta inom tidsramen 10.00- 16.00.  
Mattias kollar upp och driver detta vidare. Kommer öppna upp Drive, så vi kan fylla på 
verksamhetsberättelsen mm. Skicka ut ett massmail till alla SMC Stockholms 
medlemmar om årsmötet. Med datum, info och länk på FB till hemsidan där ytterligare 
länk till årsmötet ligger. Vi får fila mer på detta. 
 
-Men info på hemsidan och på FB bör gå ut om att det kommer hållas ett digitalt SMC 
Stockholm möte den 13/3 2021. Länkar kommer finnas på vår hemsida.  
 
14. Nästa styrelsemöte 
- Mötesdatum  kommande datum 2021 är satta till 11/1, 8/2 och 8/3 alla kommer vara 
digitala. 
Finns nu en länk (för att delta via web) som mailas ut innan mötet. 
 
15. Mötet avslutas 
- Mötet avslutades av Mattias. 
 
Sekreterare:    Justeras: 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Olle Henriksson 
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