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Närvarande: Örjan Söderlund (ÖS), Roger Söderbom (RS), Anders Hjelm (AH), Jonnie 
Söderbom (JS), Tommy Gustafsson (TG), Anna Foyer (AF) 

Frånvarande: Roberth Eliasson (RE), Håkan Sjölund (HS), Mikael Ollgren (MO), Isabel 
Ragnarsson (IR), Hasse Wåger (HW), Sorin Srbu (SS), John Brundin (JB), Torbjörn 
Lindgren (TL), Hans Elmegren (HE), Kaisa Nordquist (KN), Fredrik Sandin (FS), Jan 
Lindberg (JL) 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen godkänns. 
 
§3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll nr. 9 från den 10 april 2012 godkändes efter div. justeringar. 
 
§4 Ekonomi 
 
a) Intäkter 
Kassören var inte närvarande så någon ekonomisk rapport finns ej. 
 
b) Utgifter 
Faktura från Riks bilaga i MC-Folket nr. 3443:- och en faktura från Sportprodukter för koner 
till gruskurserna på 584:-. 
 
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 

UPPSALA LÄN 
PROTOKOLL 



Brev från Destination Uppsala om Ankracet 30/4, uppenbarligen hade vi fått en lott/anka i 
detta race av dem. Ingen har hört av sig så vi vann nog inte. 
Rabbisbladet och kallelse till Trafiksäkerhetsrådets vårmöte 15/5. 
 
§6 Informationsgruppen 
 
a) Informatören 

Affisch för 6/6 är framtagen och skall skickas ut så fort allt är ok med aktiviteterna. 
KN gick igenom aktiviteter och schema för dagen, vi bestämde att beställa en pokal till 
utställningstävlingen, ÖS tar hand om det. RS införskaffar ett antal presentkort som priser 
till den tävlingen och till lotteriet med mailadresser. 
Påminner alla om avstämningsmötet på Rörken den 3 juni, strax efter körningen med 
Handelsbanken/IBM-klubben. 
 

 
b) Redaktören 

Eftersom vi hade väldigt lite att skriva om i Navet som skulle bifogas MC-Folket nr. 5, tog 
vi ett beslut via mail att vi hoppar över det utskicket och satsar på Navet nr 2 i nr. 6 av 
MC-folket istället. Där emellan kommer det ett eller flera nyhetsbrev. 
Profilkläderna har kommit och var med på mötet. 

 
c) Webmaster 
Vissa uppdateringar är gjorda på hemsidan, bl. a. med pressklipp ifrån avrostningarna, både 
vår och Östhoj/Dannemoras avrostning. 
 
d) Mediaansvarig 
RS kontaktar media om våra kurser främst avrostningen. 
 
e) Touringansvarig 
Inget nytt att rapportera 
 
f) Klubbansvarig 
Inget övrigt 
 
g) Rabatt- och sponsoransvar 
Inget att rapportera. 
 
h) Övrigt 
Spring Wheels i Tierp, vi har möjlighet att ha lite info i SMC-Riks tält, avrostningen är Riks 
ansvariga för men vi kommer att ställa upp med några instruktörer (AH & RS klara). 
 
§7 Trafikgruppen 
 
a) MCT-ansvarig 
Tre från U-a på Gillinge, bra dag. 
RS informerade att han varit i kontakt med Riks angående fakturan på HLR-kursen. Tills 
vidare ska vi inte betala den. 
 
b) Rörkenansvarig 
Rörken-körningarna igång, i söndags med YCC/SCC med 32 deltagare, i måndags var det 
ordinarie premiär med ca: 40 deltagare bl. a. 15 helt nya . Vi hade även två nya GIA (som 
tillhör SMC Stockholm). 
 
 
c) Storbaneansvarig 



Inget just nu. 
 
d) Avrostningsansvarig 
22/4 kom det 32 deltagare av 50 föranmälda vilket med tanke på vädret var mycket bra, 5/5 
var det 42 deltagare i betydligt bättre väder. 
Vi fick mycket postitiv respons angående dropin på Bilprovningen i samband med 
avrostningen 5/5. 
Tyvärr blåste vårt info-tält sönder i samband med den sista avrostningen, ev. köper vi ett nytt 
tält på Jula för ca: 700:-. 
 
e) Grusansvarig 
Vi har haft den första kursen 6/5, med mycket god respons ifrån deltagarna, det var dock inte 
så lyckat med att ha både gruskurs och Knix-körning samtidigt, eftersom det blev lite rörigt, 
det problemet finns dock inte de andra kursdagarna. 
 
f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig 
ÖS går på TSR vårmöte 15/5. I övrigt inget att rapportera. 
 
g) Trafikskoleansvarig 
Få anmälda till körkortsdagen, så vi får se om vi kommer att köra den. 
 
h) Kioskansvar 
Fortfarande inget klart, men kioskverksamheten fungerar dock i alla fall. 
 
i) Övrigt 
PA Larsson har begärt 1000:- per kurstillfälle samt ett familjemedlemskap i SMC samt 
kostnaderna för ev. material. 
Styrelsen godkände detta och bestämde att kostnaden för deltagarna blir 200:- per person. 
Innehållet i kursen bestämmer ÖS och JS.  
 
§8  Övriga rapporter 
a) Från SMC Riks 
Inget att rapportera 
 
b) Riksårsmötet 2013 
Inget nytt att rapportera. 
 
c) Övrigt 
HE har gjort en lista på verktyg vi behöver till Rörken, listan är inlämnad till Jula och de skulle 
sponsra oss med det. 
 
§9 Övriga frågor 
Vi har fått en donation av en nationsflagga från Mauritius till Rörken, flaggan har samma 
färger som vi har på KNIX-körningarna dvs. röd, blå, gul och grön.  
 
§10 Att-göra-listan 
Listan har uppdaterats. 
 
§11 Nästa tre möten 
Nästa möten kommer att ske tisdag 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. 

 


