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SMC Uppsala 
Box 3057 
750 03  Uppsala 

Utfärdare: Anders Hjelm
 

Justerare: Roger Söderbom 

Plats för mötet: 

Kansliet, Stångby Vaksala 
Sammanträdesdatum 
 

2011-12-05 
 

18.30 
Verksamhetsåret Sammanträde nr: 

2011-2012 5 

Närvarande: Örjan Söderlund (ÖS), Sorin Srbu (SS), Roger Söderbom (RS), Anders Hjelm (AH), John Brundin (JB), Jonnie Söderbom 
(JS), Anna Foyer (AF), Hasse Wåger (HW), Tommy Gustafsson (TG), Torbjörn Lindgren (TL), Isabel Ragnarsson (IR), Hans Elmegren 
(HE) 
Frånvarande: Mikael Ollgren (MO), Kaisa Nordquist (KN), Jan Lindberg (JL), Håkan Sjölund (HS), Fredrik Sandin (FS), Roberth 
Eliasson (RE), 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

§2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes utan några ändringar 

§3 Föregående protokoll 

Protokoll 2 från 2011-10-11 godkänns dock är originalet ej påskrivet, SS och ÖS fixar det. 

Protokoll 3 från 2011-10-22  godkänns, AH fixar en påskriven kopia till JB  

Protokoll 4 från 2011-11-13  godkänns,  

§4 Ekonomi 

a) Intäkter: SMC Örebro har betalt Knixboken och YCC East har betalt sin Knixkörning. 
b) Utgifter: Milersättningar för funktionärerna på årets Knix-körningar har utbetalats, tillsammans med 

utbetalningen till SMC:s skadefond så hamnade det på knappt 80’, övriga stora kostnader har varit 
avslutningsdagen för funktionärerna samt årsmötet. 

c) Kontoställning: Kontoställningen är god. 
d) Ev. Övrigt: Beslut togs att ersätta RS för P-bot i samband med styrelsehelgen. Beslut togs att skriva av 

fordringar på 39:- instruktörsskuld i kiosken samt 49:- för mycket utbetalt till Nicklas Lundgren. 
Fordringarna är från verksamhetsår 2009-2010. 
Det finns även tre obetalda fakturor för uteblivna platser vid instruktörskonferensen 2011, RS tar kontakt 
med de berörda. 

§5 Post och skrivelser 

a) Mejl/SvMC-forum mm 
Inget att rapportera 

b) Postboxen 
MC-Folket, Rabbisbladet, fakturor och lite reklam 
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§6 Informationsgruppen 

a) Informatören 
MC:ns dag: 

1. Mejl till klubbarna om 6 juni. KN skriver ihop en inbjudan och allmän info och förslag för dagen. Planen 
ska vara klar i februari. Vi träffar klubbarna 14 januari, kl 12 i klubbstugan. 
Planeras att vara på Rörkenområdet. Förslag på aktiviteter enl. nedan. 
 

 Gruskörning (Anders Hjelm, Anders Ljungqvist, Håkan Sjölund) 
 Gokart 
 Knix 
 Teknikbanor 
 Tävlingar 

o Pilkastning 
o Kasta motor 
o Utställning (snyggast hoj etc.) 
o Klubbarnas förslag 
o Prickskytte med luftvapen 
o Flest antal medlemmar x antal mc edyl. Registrering i efterhand. Klubbrepresentant får 

ett Excelark att pricka av folk på. Pris till bästa klubben. Vandringspris? Stor buckla? 
 Kiosk i SMC:s regi. Bjuder på korv och kaffe. 
 Trubadur 
 Burnouter 

Handelsboden i Gävle vill vara med och ställa ut kläder. Vi ska givetvis bjuda in alla tänkbara företag om 
deltagande. 

 
2. Profilkläder 

Beslut togs om en representationsskjorta i rött, och ett valfritt fritidsplagg, som betalas av 
distriktet, enligt info om profilkläderna som kommer att skickas ut till samtliga berörda. 
Beställningarna skall vara JS tillhanda senast 2012-01-10, JS beställer så fort alla har meddelat 
storlek och modell/färg på fritidsplagget. 
 

b) Redaktören 
 
MC-Folket Nr 1 utkommer 5-7/12 
Manusstopp för Nr 2 12/12 utkommer 23-25/1 
Beslut togs om att utöka budgeten för Navet från två till tre utgivningar under året, den kommer att 
bifogas MC-Folket med början i Nr. 3. 

c) Webbmaster 
Riks har uppgraderat datasystemet på webben, vilket gjort att SS och JS fått mycket att göra, men nu 
skall det mesta fungera på hemsidan igen. 
Det har varit mycket aktivitet på Facebook på senaste tiden. 
Det saknas fortfarande några presentationer av styrelsen på hemsidan, uppdatera snarast! SS vill även 
att alla lägger in flera bilder på dem själva i sina respektive presentationer, helst både en profilbild och en 
körbild om möjligt. 

d) Mediaansvarig 
Inget att rapportera. 

e) Touringansvarig 
Styrelsetouring 16/6 till Pythagoras i  Norrtälje. 
Nymedlemsträffen 11/8 
Triumph-touring önskas av Lelles 
Övriga touringar skall vi samordna med klubbarna, där SMC kan gå in och t. ex. betala fika eller liknande, 
de gånger touringarna annonseras av SMC, dock bör någon ur styrelsen vara med på dessa touringar. 

f) Klubbansvarig 
Träff med klubbarna 14/1 framförallt om Mcn:s dag 

g) Rabatt- och sponsoransvar 
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HW tar med sin pärm till nästa möte, vi skall gå igenom de rabattställen vi har och uppdatera dem, SS tar 
fram en lista på dem och mailar ut dem till samtliga. 

h) Ev övrigt 

§7 Trafikgruppen 

a) MCT-ansvarig 
Anteckningar från trafikgruppens möte har gått ut till samtliga i styrelsen. 
RS föredrog anteckningarna i korthet. 
Diverse planeringsmöten inför 2012 har genomförts. 

b) Rörkenansvarig 
Verksamheten 2012 blir i princip som i år. YCC vill ha specialdag 6 maj och Handelsbanken/IBM-klubben 
troligen i början av juni. 

c) Storbaneansvarig 
Vi avvaktar förfrågan om samarbete med SMC Stockholm om Gelleråsen. 

d) Avrostningsansvarig 
Eftersom UL inte vet hur mycket yta som kommer att vara fria på nya bussuppställningsplatsen så 
kommer vi att hålla avrostningarna på Scanias parkering som förut. Aktuella datum i äUppsala är 22/4 
och 5/5. 

e) Grusansvarig 
Möte i grusgruppen 14/1, den grusinstruktörskurs som planerades i vår kommer förmodligen att bli en 
central historia istället. 

f) NTF-TV-TSR-ansvarig 
Inget att rapportera. 

g) Trafikskoleansvarig 
Fredrik Sandin har tillfrågats och tackat ja till att bli ansvarig. Under 2012 kommer det att finnas 4 
trafikskolor med Mc-utbildning. RS har skickat mail trafikskolorna om ”Hojkort 2011” men ännu inte fått 
något svar. 

h) Kioskansvarig 
Inget att rapportera. 

i) Ev övrigt 

§9 Övriga rapporter 

a) Från SMC Centralt 
Vi har fått ett muntligt (och per SMS) besked att SMC:s Riksstyrelse har beslutat att godkänna vår 
ändring av verksamhetsåret. Därför beslutades att justera budgeten för året enligt bilaga. 
En informell förfrågan om att arrangera riksårsmötet 2013 har inkommit, styrelsen ställer sig positiv till 
förfrågan men vill gärna samarbeta med SMC Stockholm organisatoriskt och personellt. Kontakter 
kommer att tas för att kolla lokaler, bokningsläge etc. 

b) Från andra intressenter 
Info från Mcrf: Mc-försäljningen har minskat ytterligare under 2011, ca:11%, medans försäljningen av 
mopeder gått ned med drygt 25%, endast olika typer av fyrhjulingar har ökat. 

c) Ordföranden 
Inget att rapportera. 

§10 Övriga frågor 

Söndagsfikat första söndagen i månaden lockade igår 4/12 ett tiotal medlemmar. Fikakvällen  i januari flyttas till 

8/1, då första söndagen  i månaden är nyårsdagen. 

En påminnelse skall skickas ut en dryg vecka innan nästa styrelsemöte. 

§11 Att-göra-listan 

Skall uppdateras efter varje styrelsemöte och bifogas utskicket med protokollet. 
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§12 Nästa tre möten 

Nästa möten kommer att ske tisdag 10/1, 14/2, 13/3, samtliga möten sker kl 18.30 på kansliet, Stångby, Vaksala 

§13 Mötets avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 


