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Närvarande: Örjan Söderlund (ÖS), Sorin Srbu (SS), Roger Söderbom (RS), Anders Hjelm (AH),
John Brundin (JB), Jonnie Söderbom (JS), Tommy Gustafsson (TG), Torbjörn Lindgren (TL),
Isabel Ragnarsson (IR), Hans Elmegren (HE), Kaisa Nordquist (KN), Fredrik Sandin (FS)
Frånvarande: Roberth Eliasson (RE), Jan Lindberg (JL), Håkan Sjölund (HS), Mikael Ollgren
(MO), Anna Foyer (AF), Hasse Wåger (HW),
§1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll från den 5 december 2011 godkändes.
§4 Ekonomi
a) Intäkter
Inga.
b) Utgifter
En reseräkning från SS, räkning från Järfälla (från förra budgetåret), Rörkenhyra, från ÖAMCK och
Unionen, hyra för kansliet och diverse mindre kostnader.
c) Kontoställning
Kontoställningen anses vara god.
d) Övrigt
Inget att notera.
§5 Post och skrivelser
a) Mail etc.
Inga generella mail, förutom till informatör och MCT.
b) Postboxen
Skattebesked 0:-, inbjudan årsmöte trafiksäkerhetsrådet, kontokort till Roger.
§6 Informationsgruppen
a) Informatören
 KN berättar om planeringen inför Mc:ns dag 6/6 och nymedlemsträff11/8.
 Vi ska försöka få in mailadresser från medlemmarna genom olika åtgärder.
 Profilkläder är i stort sett klart de sista ska kolla nu på mötet.
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b) Redaktören
Deadline Navet nu på söndag, 1 februari skall den vara tryckt och uppe hos MC-folket i Borlänge.
c) Webmaster
 Styrelsepresentationerna är inte upplagda för alla än.
 Kalendern skall läggas upp på hemsidan.
d) Mediaansvarig
Inget nytt har hänt.
e) Touringansvarig
TL planerar Styrelsetouring 16/6, Curth Andersson planerar en 4-dagars touring till Nidarosdomen i
Trondheim 24-27/6. I övrigt avser vi att samarbeta med klubbarna i distriktet och deras aktiviteter.
f) Klubbansvarig
Klubbkonferens, nu på lördag 14/1, framförallt för att knyta kontakter med klubbarna, mer specifikt för
att planera Motorcykelns dag 6/6.
g) Rabatt- och sponsoransvar
Inget att notera.
h) Övrigt
Inget att notera.
§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig
 HLR-utbildning är på gång i en central utbildning. Det är två datum i Uppsala och två i
Stockholm. Alla instruktörer som behöver utbildning uppmanas anmäla sig
 Ev. blir det ett studiebesök hos Öhlins för instruktörer.
b) Rörkenansvarig
Årets Rörkenprogram kommer att läggas ut inom kort.
c) Storbaneansvarig
Inget att notera.
d) Avrostningsansvarig
Scania vill inte att vi ska vara där, så vi måste hitta någon ny plats. Ett förslag var nybyggen vid
Vaksala-Eke, återigen UL:s nya uppställningsplats eller Bilprovningen/tungtrafikbanan i Librobäck.
HE åker och rekar vid Vaksala-Eke och återkommer.
e) Grusansvarig
Grusgruppen för Uppsala/Stockholm har haft två möten efter jul, ett där vårens utbildningar
preliminärbokades enligt följande:
8/4: Grusinstruktörsutbildning/avrostning
6/5 och 12/5: Gruskurser
20/5: Grustouring med utbildningsinslag för Knixinstruktörer
Vecka 36/37: Eventuellt en 2-dagars gruskurs med övernattning
Ett möte med grusansvariga för Södermanlands och Västmanlands distrikt har också hållits för att
informera och samordna utbildningarna mellan våra distrikt.
f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig
Årsmöte Trafiksäkerhetsrådet 15/2.
g) Trafikskoleansvarig
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Under 2012 är det fyra trafikskolor i Uppsala som kommer att ha Mc-utbildning, alla trafikskolor vill vara
med på ”Hojkort 2011”.
h) Kioskansvar
Inget att notera.
i) Övrigt
Inget att notera.
§8 Övriga rapporter
Från SMC Centralt har SMC:s jämställdhetsplan skickats ut se övriga frågor.
§9 Övriga frågor
SMC:s jämställdhetsplan diskuterades och i samband med detta föreslogs en tjejtouring. KN får i
uppdrag att undersöka om det går att genomföra.
§10 Att-göra-listan
Listan har uppdaterats.
§11 Nästa tre möten
Nästa möten kommer att ske tisdag 14/2, 13/3, 10/4 samtliga möten sker kl 18.30 på kansliet, Stångby,
Vaksala.
§12 Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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