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SMC Uppsala 

Box 3057 

750 03  Uppsala 

Utfärdare: Anders Hjelm 

 

Justerare: Roger Söderbom 

Plats för mötet: 

Kansliet, Stångby Vaksala 
Sammanträdesdatum 

 

2012-03-13 

 

18.30 
Verksamhetsåret Sammanträde nr: 

2011-2012 7 

Närvarande: Örjan Söderlund (ÖS), Roger Söderbom (RS), Anders Hjelm (AH), John Brundin 
(JB), Jonnie Söderbom (JS), Tommy Gustafsson (TG, Fredrik Sandin (FS), Anna Foyer (AF), 
Hasse Wåger (HW), Sorin Srbu (SS), Torbjörn Lindgren (TL), 

Frånvarande: Roberth Eliasson (RE), Jan Lindberg (JL), Håkan Sjölund (HS), Mikael Ollgren 
(MO), Isabel Ragnarsson (IR), ), Hans Elmegren (HE), Kaisa Nordquist (KN) 

 
§1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen godkänns. 
 
§3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll nr. 7 från den 14 februari 2012 godkändes. 
 
§4 Ekonomi 
 
a) Intäkter 
Från 10/1 – 12/3, från SMC Stockholm för styrelsekonferens och avslutningsträff för funktionärerna. 
 
b) Utgifter 
enligt bilaga i dropboxen. 
 
c) Kontoställning 
Ekonomin är fortsatt god. 
 
d) Övrigt 
Nya reseersättning- och utläggsverifikat har tagits fram av RS som skickar ut dem, de läggs även  i 
dropboxen. 
 
§5 Post och skrivelser 
 
a) Mail etc. 
Från Curth Andersson har inkommit ett mail angående samarbetet med Svenska kyrkan, en diskussion 
(tråd i forumet) har förekommit, styrelsen anser inte att det är några problem.  
En nybliven medlem/mc-ägare har skickat ett önskemål om mek-kurs, ÖS tar kontakt med PA Larsson 
för att höra om han eventuellt är intresserad att hålla en enklare mek-kurs. 
Vi (RS) har löst ett problem för en tjej som inte fått besiktningstid. 
 
 
 
b) Postboxen 
Stadgar från Uppsala trafiksäkerhetsråd, kallelse NTF 21/3, hyresavi kansliet, deklarationsblankett. 
 

UPPSALA LÄN 
PROTOKOLL 
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§6 Informationsgruppen 
 
a) Informatören 

Ingen info då hon ej var närvarande. 
 
 

 
b) Redaktören 

Navet är klart och fanns att beskåda på mötet, den bipackas MC-Folket som kommer i slutet av 
mars. 
Nästa deadline för MC-Folket är 19/3, kommer ut vecka 16, nästa Navet kommer ut i MC-Folket nr. 
5 i maj. 

 
c) Webmaster 
Mycket är omgjort på hemsidan och den har blivit bättre, alla styrelseledamöter uppmanas titta över 
sidorna och ha synpunkter om det är något mer som behöver göras. 
Det har varit problem med anmälningarna till gruskurserna där vissa som anmält sig inte blivit 
registrerade.  
Dropboxen skall ordnas upp och rensas på inaktuella dokument, alla aktuella dokument som rör SMC 
Uppsala Län bör ligga där. RS tittar på detta. 
 
d) Mediaansvarig 
Inget nytt har hänt. 
 
e) Touringansvarig 

TL frågade hur lång styrelsetouringen bör vara, ca: 15-30 mil blev svaret, 
 
f) Klubbansvarig 
Klubbansvarig var inte med på mötet. RS har varit i kontakt med klubbarna för att höra om de ville vara 
med på hemsidan och Navet med sina aktiviteter. 
 
g) Rabatt- och sponsoransvar 
Rabattpärmen är överlämnad och genomgången. 
En avtalsmall har efterlysts av RS, JB kollar om den finns i SMC-datorn. Hittar vi den inte skall en ny 
tas fram. 
Vi har fått en ny logotyp från P A Larsson (som lämnar medlemsrabatt) som nu finns på hemsidan. 
 
 
h) Övrigt 
RS berättade om mc-evenemanget Spring Wheels på Tierp Arena där SMC Riks är samarbetspartner 
 
§7 Trafikgruppen 
 
a) MCT-ansvarig 
HLR-kurserna har startat med en kurs i Stockholm och en i Uppsala i helgen. 
Både RS och Patrik har bokat besök på Öhlins och lite gurgel har uppstått. Vårt arrangemang är i alla 
fall fullbokat. 
14/4 är det säsongsupptakt för SMC-funktionärerna i ÖAM:s klubbkåk. 
 
b) Rörkenansvarig 
Lugnt just nu. Nyare maskinell utrustning är på gång (dator). Frikort och presentkort för Rörken är 
framtagna för 2012. 
 
c) Storbaneansvarig 
Tierp Arena kommer att bygga en bana till hösten, som kanske kan användas till mc-fortbildning 2013 
 
d) Avrostningsansvarig 
”Tungbanan” vid Librobäck klart och förhandsinfo är utskickad till de senaste årens deltagare. Hittills är 
27 anmälda till 22/4, 4 anmälda till 5/5 Eventuellt kommer vi att ha en högfartsserpentin. .  
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I samband med avrostningen 5/5 kommer Bilprovningen att ha öppet för drop-in besiktning med förtur 
till Avrostningsdeltagare. 
I samband med Spring Wheels vill SMC Riks att SMC Uppsala skall vara med och hjälpa till med 
någon typ av avrostning, exakt vad vi skall göra är inte klart än (för oss i alla fall). RS har ropat på hjälp 
med ”Avrostningsinstruktörer från kringliggande distrikt. 
 
e) Grusansvarig 
Gruskurserna är fulltecknade och en reservlista har upprättats, framförallt på nivå 1. 
 
f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig 
Årsmöte NTF 21/3. TSR 22/3 möte om eldrivna fordon. 
 
g) Trafikskoleansvarig 
Vi behöver påminna om körkortsdagen till trafikskolorna, RS skall också lägga ut en tråd i 
distriktsforumet. 
 
h) Kioskansvar 
Vi har en efterlysning med i Navet så får vi se om vi får någon reaktion. 
 
i) Övrigt 
Trafikövningsplatsen har varit uppe på kommunstyrelsemöte, vad som hänt där är inte känt. 
 
§8  Övriga rapporter 
 
a) Från SMC Riks 
RS informerade om ordförandemötet, de förslag från riksstyrelsen som RS skickat ut information om 
blev återremiterade . Information om Råd och riktlinjer, inte klart än. 
JS och RS jobbar tillsammans med Riks för att få fram en gemensam deltagardatabas, dels för 
registrering av Knixdeltagare och föranmälning av funktionärer. Vi hoppas att den blir klar till 
säsongsstart. 
RS rapporterade att det går långsamt med slutarbetet med Råd & Riktlinjer men vi har fått besked från 
Patrik att ”det vi hittills bestämt”, ska gälla. 
 
b)  Riksårsmötet 2013 
Sedan ordismötet 3 mars är det officiellt att Riksårsmötet 2013(SMC:s 50-årsjubileum) kommer att bli i 
Uppsala. Det finns en central jubileumsgrupp där RS och ÖS ingår. Vi kommer att skapa en lokal grupp 
som hanterar årsmötet i den ingår RS,ÖS, SS och AH än så länge. RS uppmanade alla att komma 
med förslag till lämpliga (helst några utanför styrelsen) att ingå i gruppen. 
 
c)  Övrigt 
Inget att rapportera 
 
 
§9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§10 Att-göra-listan 
Listan har uppdaterats. 
 
§11 Nästa tre möten 
Nästa möten kommer att ske tisdag 10/4, 8/5 och 12/6, samtliga möten utom 12/6 sker kl 18.30 på 
kansliet, Stångby, Vaksala, mötet i juni sker ute hos RS i Åkerlänna. 
 
§12 Mötets avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 


