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§1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes
§4 Ekonomi
a) Intäkter
Kassören redovisade de senaste intäkterna enligt bifogad ekonomisk rapport.
b) Utgifter
Kassören redovisade de senaste utgifterna enligt bifogad ekonomisk rapport.
c) Kontoställning
Ekonomin är fortsatt god.
d) Övrigt
Fakturan för Lellesdagen från förra året betalades i juni. RS skickar underlag för årets Lellesdag till
kassören så snart som möjligt.
§5 Post och skrivelser
a) Mail etc.
Inga andra relevanta mail har inkommit än de som redovisats på annan plats i protokollet.

b) Postboxen
Diverse fakturor och lite reklam.
§6 Informationsgruppen
a) Informatören
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Nymedlemstouringen gick av stapeln 11/8 som planerat med 15-20 deltagare inklusive
styrelsemedlemmar, aktiviteten var uppskattad och vi har fått några tackmail.

b) Redaktören
Det gick ut ett nyhetsbrev i månadsskiftet juli/augusti, däremot har vi inte skickat något mera Navet
eftersom vi inte haft så mycket mer att informera om.
c) Webmaster
Årsmötet skall läggas ut på hemsidan med texten från nyhetsbrevet.
d) Mediaansvarig
Reportage om KNIX-körningarna och Tina Malm i Sigtunabygden.
e) Touringansvarig
Nymedlemstouringen avklarad, styrelsetouringen spikad till 22/9.
f) Klubbansvarig
Klubbkonferens 16/9 16.00, vi bjuder på något ätbart och vill ha förhandsanmälan. Vi kommer att ta
kontakt med klubbarna via både mail och telefon.
g) Rabatt- och sponsoransvar
Ny rabattgivare är Däck-City i Uppsala.
h) Övrigt
§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig
Nya databasen börjar bli färdig, Swedie var på Rörken 13/8 och har fixat det mesta nu så att vi kan
köra deltagardatabasen i skarpt läge, även funktionärsdatabasen körs numera i skarpt läge även om
det för närvarande körs dubbelt med google-varianten.
På söndag 19/8 får vi besök av 4 islänningar som är inbjudna av SMC Riks, vi skall visa dem Knixkörningarna på eftermiddagen.
b) Rörkenansvarig
Rapport för verksamheten i juni och juli är utskickad till styrelsen, juni var dåligt men juli var bra.
Hittills ligger nettoöverskottet för årets verksamhet på ca: 71 883:- vilket är ca: 1000:- lägre än förra
året.
c) Storbaneansvarig
I mitten av september körs en deltävling av TTA (bilracing) på Tierp Arena, några bilder eller banskiss
på banan finns fortfarande inte på deras hemsida, men den kan eventuellt vara intressant för att köra
kurs på för 2013. Vi håller på att titta på att ha en kurs i februari i Spanien på banan Cartagena,
planerna är fortfarande inte klara men vi kollar upp priser och flyg och boende just nu, om det blir av är
det kanske mer troligt att det sker i Riks regi för att minska riskerna för distriktet.
d) Avrostningsansvarig
Inget just nu.
e) Grusansvarig
Grustouringen 22/7 blev tyvärr inställd då ingen hade möjlighet att leda den.
f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig
Inget att rapportera.
g) Trafikskoleansvarig
Trafikskolorna har delat ut många SMC-medlemskap under sommaren. Tyvärr är det problem att få tag
på uppkörningstider just nu.
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h) Kioskansvar
Fortfarande inget klart, men kioskverksamheten fungerar dock i alla fall. Hittills i år är försäljningen
drygt 40.000 kr.
i) Övrigt
Inget att rapportera.
§8 Övriga rapporter
a) Från SMC Riks
Inget att rapportera
b) Riksårsmötet 2013
Inget nytt att rapportera.
c) Övrigt
Inget att rapportera
§9 Övriga frågor
a) Styrelsekonferens
AF tar hand om bokningen av konferensen, preliminärt datum 9-11/11.
b) Verksamhetsberättelse
Skall sättas igång med snarast
c) Årsmöte
Årsmötet bestämdes till Göteborgs Nation den 20/10 kl. 15.00, efter årsmötet bjuder distriktet på
mat och dryck.
d) Mek-kurs
Förslag finns om att göra någon mek-kurs i vinter, gärna med deltagarnas egna hojar.
§10 Att-göra-listan
Listan har uppdaterats.
§11 Nästa tre möten
Nästa möten kommer att ske tisdag 11/9, 9/10 och 11/11 (preliminärt) samtliga möten sker kl 18.30 på
kansliet, Stångby, Vaksala, förutom i november som sker på styrelsekonferensen.
§12 Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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