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SMC Uppsala 
Box 3057 
750 03  Uppsala 

Utfärdare: Anders Hjelm
 

Justerare: Roger Söderbom 

Plats för mötet: 

Kansliet, Stångby Vaksala 
Sammanträdesdatum 
 

2012-06-12 
 

18.30 
Verksamhetsåret Sammanträde nr: 

2011-2012 11 

Närvarande: Roger Söderbom (RS), Anders Hjelm (AH), Jonnie Söderbom (JS), Tommy 
Gustafsson (TG), Anna Foyer (AF), Isabel Ragnarsson (IR), John Brundin (JB), Torbjörn 
Lindgren (TL), Kaisa Nordquist (KN), 
Frånvarande: Örjan Söderlund (ÖS), Roberth Eliasson (RE), Håkan Sjölund (HS), Mikael Ollgren 
(MO), Hasse Wåger (HW), Sorin Srbu (SS), Hans Elmegren (HE), Fredrik Sandin (FS), Jan 
Lindberg (JL) 
 
§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 
AF tog upp frågan om vi skulle kolla räntan på bankkontona, något beslut fattades inte.  
Fakturan från SMC på HLR-kursen har justerats till 500:- per person vilket blev 8000:- som vi 
överenskommit från början. 
En saknad växelkassa på 905:- från hösten 2010 har hittats av  Marina Karlssons mor, pengarna 
skrevs av i förra bokslutet, så de kommer att tas upp som en inkomst i bokföringen i år. 
Vi sätter av 500:- av intäkterna ifrån Mc:ns dag till SMC:s Rättsfond beslutade styrelsen. 
Fakturan för Lellesdagen från förra året är fortfarande inte betald, RS tar upp det med Lelles. 
 
§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. 
 

UPPSALA LÄN 
PROTOKOLL 
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§6 Informationsgruppen 
 
a) Informatören 
Mc:ns dag: ett hundratal motorcyklar, dåligt väder, de flesta klubbarna kom även om bara Dannemora 
och ÖAMCK var med och jobbade. Dannemora mycket nöjda och ville köra även nästa år, även Nordic 
Gocart var nöjda. Bilder från dagen ligger redan på Facebook och skall läggas upp på hemsidan. I höst 
tar vi kontakt med klubbarna igen för att planera för nästa år. 
Nymedlemstouringen är planerad till 11 augusti, för närvarande är det dock dåligt med deltagande 
styrelseledamöter. 

 
 
b) Redaktören 
Navet nr. 2 är på gång, den kommer ut i nästa Mc-folket (nr 6), vi kommer att ha kallelse till årsmötet 
och en blänkare om Mc:ns dag och presentera vinnare och tala om att vi kommer att köra något 
liknande nästa år. 
 
c) Webmaster 
För närvarande finns det två olika kalendarier eftersom träffkalendern har omarbetats, vi skall ta bort 
vår egen kalender för att det inte skall bli några fel och missar. 
 
d) Mediaansvarig 
Information om 6/6 gick ut till media, tyvärr utan något större respons. 
 
e) Touringansvarig 
Styrelsetouringen flyttas preliminärt till 22/9. 
Tjejtouringen blev i kortege upp till Spring Wheels i Tierp men småvägar hem och var mycket lyckad. 
 
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 
Inget att rapportera. 
 
h) Övrigt 
 
§7 Trafikgruppen 
 
a) MCT-ansvarig 
Nya databasen börjar bli färdig, går för närvarande inte att använda ute på Rörken men RS lägger in 
deltagarna i efterhand, funktionärerna går för närvarande inte att registrera. 
 
b) Rörkenansvarig 
Rapport för verksamheten i maj är utskickad till styrelsen, ungefär lika många deltagare som förra året, 
men något bättre ekonomiskt utfall. 
Vi har fått sponsring på verktyg ifrån Jula så att mindre reparationer/justeringar kan göras på plats på 
Rörken som t. Ex. kedjespänning. 
 
c) Storbaneansvarig 
Inget just nu. 
 
d) Avrostningsansvarig 
Inget just nu. 
 
e) Grusansvarig 
Kurserna 17/5 och 19/5 kördes som planerat med de flesta platserna fyllda och glada och nöjda 
deltagare. 
 
f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig 
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Inget att rapportera. 
 
g) Trafikskoleansvarig 
På grund av för få anmälda till körkortsdagen så blev aktiviteten inställd. 
 
h) Kioskansvar 
Fortfarande inget klart, men kioskverksamheten fungerar dock i alla fall. 
 
i) Övrigt 
Mek kurs 13/6 8 deltagare 
 
§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 
Årsmötet för distriktet blir 20/10 kl. 16.00, vi undersöker om vi kan komma in på Göteborgs nation. IR 
kollar och meddelar JS snarast för att hinna få med det i Navet. Beslutet tas innan helgen mailledes. 
Styrelsekonferensen dryftades men något datum kunde inte bestämmas. 
 
§10 Att-göra-listan 
Listan har uppdaterats. 
 
§11 Nästa tre möten 
Nästa möten kommer att ske tisdag 14/8, 11/9 och 9/10, samtliga möten sker kl 18.30 på kansliet, 
Stångby, Vaksala. 
 
§12 Mötets avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 


