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Närvarande: Örjan Söderlund (ÖS), Roger Söderbom (RS), Anders Hjelm (AH), Jonnie
Söderbom (JS), Tommy Gustafsson (TG), Torbjörn Lindgren (TL), Hans Elmegren (HE), Kaisa
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Ragnarsson (IR), Anna Foyer (AF), Hasse Wåger (HW), Sorin Srbu (SS), John Brundin (JB),
§1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr. 8 från den 13 februari 2012 godkändes.
§4 Ekonomi
a) Intäkter
Kassören var inte närvarande så någon ekonomisk rapport finns ej.
b) Utgifter
Faktura från Riks på HLR-utbildningen 10’, RS har ifrågasatt fakturan då den inte är specificerad, skulle
kosta 800:- per person och Riks skulle stå för 300:-, vi har dock inte haft 20 pers på kursen så något är
fel...
c) Kontoställning
Ekonomin är fortsatt god.
d) Övrigt
Inget att tillägga.
§5 Post och skrivelser
a) Mail etc.
FS ifrågasatte alla mail från styrelsen, för att hålla alla i styrelsen uppdaterade i samtliga frågor blir det
en hel del mail. De flesta i styrelsen ansåg dock att systemet fungerade hyggligt.
b) Postboxen
Info från Trafiksäkerhetsrådet.
§6 Informationsgruppen
a) Informatören
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25/3 var det möte på Rörken för Motorcykelns dag, tyvärr var det dålig uppslutning av klubbarna,
endast ÖAM och Dannemora dök upp.
Nytt möte bestämdes till 3/6 för att planera det praktiska, styrelsen skall ha ett möte 6/5 17.00.
JB har haft kontakt med Gävle stunt för en eventuell medverkan, de har begärt 15’ + resekostnad, vi
har sagt max 10’ men har inte fått något svar på detta än.

b) Redaktören
23/4 är det manusstopp för MC-Folkets kolumn och även då för Navet, för närvarande är det lite dåligt
med material. KS och JS kommer att träffas och skriva ihop lite grann om framförallt Motorcykelns dag.
Profilkläder: Sortimentet har ändrats och skjortan finns inte längre i rött, de närvarande som beställt
röda skjortor ändrade sin beställning och de som icke var närvarande (JB och IR) skall meddelas.
c) Webmaster
Det har gjorts diverse uppdateringar på School-sidorna vid en ändring hände något med hemsidan
men detta är nu rättat.
d) Mediaansvarig
RS kontaktar media om våra kurser främst avrostningen.
e) Touringansvarig
Vi ska plocka ut SMC-touringarna till nästa möte, tjejtouringen har KS hand om själv, målet blir Tierp
Arena i samband med Spring Wheels-arrangemanget den 26/5.
f) Klubbansvarig
Inget övrigt
g) Rabatt- och sponsoransvar
Ett sponsoravtal har hittats av RS som har uppdaterat det så att nu finns det aktuella rabatt- och
sponsoravtal i dropboxen.
RS och HE tar kontakt med Jula om sponsring/rabatt av lite verktyg till Rörken.
h) Övrigt
Mek-kurs med PA Larsson i Almunge kommer att äga rum 30/5 och 13/6, 30/5 blir en tjejdag. Info
kommer i nästa nr. Av Navet.
§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig
HLR-kurserna har körts 2 dagar, för de deltagarna från andra distrikt skall maten faktureras respektive
distrikt.
Funktionärsupptakt för avrostningen och Knix-kurserna på Rörken på lördag 14/4, 25 anmälda just nu.
b) Rörkenansvarig
Lugnt just nu. Skador på asfalten pga buskörning dubbdäcksförsedd bil.
c) Storbaneansvarig
Inget just nu.
d) Avrostningsansvarig
43 anmälda till 22/4, 13 anmälda till 5/5. SMC Stockholm har dragit ned på sina avrostningar och
kommer inte att köra 28/4 utan kommer att hänvisa till Uppsala 5/5 istället.
e) Grusansvarig
Vi har lagt till två st nivå 1 kurser en 17/5 och en för Mc med landsvägsdäck den 19/5.
f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig
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På NTF:s årsmöte informerades att de inte har några bidrag längre, utan måste finansiera
verksamheten själva.
g) Trafikskoleansvarig
Körskolorna har kört igång med mc-körningarna redan, högt tryck på bokningarna. Hittills har vi 5-6
anmälda till körkortsdagen.
h) Kioskansvar
Fortfarande inget klart, vi har fått ett förslag från Rasbo MK som kan hålla i inköpen (och vinsten) men
att vi håller personal i kiosken. Förslaget kändes inte intressant för oss.
i) Övrigt
KNIX-bokningssystemet är inte klart än, huruvida det blir klart till säsongstart är en öppen fråga.
En medlem i SMC Uppsala har sökt och fått 1000:- bidrag ur Ezzos minnesfond. Han kommer att få 5
presentkort på körningar på Rörken, vi fakturerar Riks.
Studiebesöket på Öhlins för instruktörerna var mycket lyckat och uppskattat.
§8 Övriga rapporter
a) Från SMC Riks
Inga KNIX eller avrostningar är anmälda till Riks, vid förfrågan från RS om detta inte skulle göras så
har han fått till svar att de återkommer.
b) Riksårsmötet 2013
Riksårsmötet 2013 inget nytt att rapportera
c) Övrigt
Inget övrigt
§9 Övriga frågor
Datumet för årsmötet blir preliminärt 20/10.
§10 Att-göra-listan
Listan har uppdaterats.
§11 Nästa tre möten
Nästa möten kommer att ske tisdag 8/5, 12/6 och 14/8, samtliga möten sker kl 18.30 på kansliet,
Stångby, Vaksala, förutom 12/6 som sker ute hos RS i Åkerlänna.
§12 Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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