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Närvarande: Roger Söderbom (RS), Anders Hjelm (AH), Jonnie Söderbom (JS), Tommy
Gustafsson (TG), Isabel Ragnarsson (IR), John Brundin (JB), Torbjörn Lindgren (TL), Örjan
Söderlund (ÖS), Hans Elmegren (HE),
Frånvarande: Roberth Eliasson (RE), Håkan Sjölund (HS), Mikael Ollgren (MO), Jan Lindberg
(JL), Fredrik Sandin (FS), Anna Foyer (AF), Kaisa Nordquist (KN), Sorin Srbu (SS), Hasse
Wåger (HW),
§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
Fakturor för KNIX-boken är inte skickade till de distrikt som fått sådana. En del andra fakturor skall
också skickas iväg innan verksamhetsårets slut.
§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
Inget från informatören
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b) Redaktören
Kallelsen till årsmötet kommer att stå i distriktsspalten i MC-Folket som kommer ut 19/9.
c) Webmaster
Riksårsmötet nästa år blir i Uppsala, detta ligger som nyhet på hemsidan redan.
d) Mediaansvarig
Inget att rapportera.
e) Touringansvarig
Styrelsetouringen 22/9 blir förmodligen till Bil och Teknikhistoriska Samlingarna i Köping.
f) Klubbansvarig
Klubbkonferensen 16/9 16.00 blir av trots att det såg dystert ut ett tag, i dagsläget är ÖAM, Svackans
och Dannemora anmälda. Från styrelsen kommer KN, RS, JS, ÖS, och TL.
g) Rabatt- och sponsoransvar
Inget att rapportera.
h) Övrigt
§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig
Säsongsavslutning för KNIX och (storbane?)funktionärer i Uppsala/Stockholm kommer i år att hållas
6/10 i Stockholm, ledarskapsutbildning för instruktörer arrangeras av Riks 1/12, ett antal aspiranter från
Rörken har anmält sig. RiksKnix-möte den 2/12 där RS och JS för närvarande är anmälda, eventuellt
tillkommer en Rörkenansvarig (posten är ej tillsatt i dagsläget).
b) Rörkenansvarig
Rapport för verksamheten i augusti är utskickad till styrelsen,
Hittills ligger nettoöverskottet för årets verksamhet på ca: 84 262 kr.
c) Storbaneansvarig
Planeringen för Cartagenakursen rullar på.
d) Avrostningsansvarig
Inget just nu.
e) Grusansvarig
Grusinstruktörer från Uppsala har varit på plats och anordnat grustouringar i Karlsborg under enduroVM i samarbete med Riks som också hade ett informationstält där (tills det blåste sönder).
f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig
Inget att rapportera.
g) Trafikskoleansvarig
Trafikskolorna har delat ut många SMC-medlemskap under sommaren enligt FS. Tyvärr har vi ingen
statistik på hur många de är, RS gör en förfrågan till Riks och ser om de kan ta fram detta.
h) Kioskansvar
Fortfarande inget klart, men kioskverksamheten fungerar dock i alla fall. Hittills i år är försäljningen
drygt 46 000 kr.
i) Övrigt
Inget att rapportera.
§8 Övriga rapporter
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a) Från SMC Riks
Rapport från ordismötet i samband med Riksårsmötet i Brastad är utskickat till ledamöterna.
Anmälningar till storkurshelgen skall vara inne senast 12/10.
b) Riksårsmötet 2013
Petra från Riks har varit hit och tittat på UKK och nu är det bestämt att det blir UKK, vi har även bokat
Vaksala torg fredag och lördag. IR varnade för att maten på UKK inte är den bästa dock. Scandic
Uppsala Nord är huvudalternativet när det gäller boendet, sen finns Fyris Campings stugor som
alternativ.
c) Övrigt
Inget att rapportera
§9 Övriga frågor
a) Styrelsekonferens
AF har bokat konferensen, datum 23-25/11 på Eurostop ArlandaStad.
b) Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen är upprättad och utskickad till alla ledamöter för finslipning, vissa punkter
kan dock inte göras klara innan verksamhetsåret är slut.
c) Årsmöte
Valberedningen rapporterade lite grann om sitt arbete. RS rapporterade att Karin Persson från Riks
valberedning kommer att besöka årsmötet och har blivit tillfrågad att sitta som ordförande under
mötet.
d) En plats för bilder utanför Facebook skall skapas t. ex. Picasa, så att folk som inte har FB kan
se bilderna med länkar ifrån hemsidan istället. SS är ansvarig.
§10 Att-göra-listan
Listan har uppdaterats.
§11 Nästa tre möten
Nästa möten kommer att ske tisdag 9/10 och lördag 20/10 (konstituerande) torsdag 25/10 samtliga
möten sker kl 18.30 på kansliet, Stångby, Vaksala, förutom 20/10 som sker i samband med årsmötet
på Göteborgs Nation.
§12 Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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