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Närvarande: Roger Söderbom (RS), Anders Hjelm (AH), Tommy Gustafsson (TG), John
Brundin (JB), Sorin Srbu (SS), Jonnie Söderbom (JS), Peter Asplund (PA) , Kaisa Nordquist
(KN), Torbjörn Lindgren (TL), Hans Elmegren (HE), Ann Ekman (AE), Sven-Olof Linder (SL),
Frånvarande: Håkan Sjölund (HS), Mikael Ollgren (MO), Jan Lindberg (JL), Anna Foyer
(AF), Sofia Wall (SW), Desirée Helmersson (DH), Örjan Söderlund (ÖS), Isabel Ragnarsson
(IR),
§1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr. 4 från den 11 december 2012 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
Budgeten kommer inte att hålla eftersom bägge storbanekurserna blev inställda, JB gör ett
förslag till reviderad budget till nästa möte.
§5 Post och skrivelser
a) Mail etc.
Inga andra relevanta mail har inkommit än de som redovisas på annan plats i protokollet.
b) Postboxen
Faktura från Trycket, faktura på årsavgift för postboxen, kallelse till Trafiksäkerhetsrådet till
årsmöte i februari.

§6 Informationsgruppen
a) Informatören
SW var inte med, men hon meddelar att inget speciellt finns att ta upp.
b) Redaktören
Navet är klart och korrektur mailades ut i går, den kommer att finnas färdig till MC-mässan
nästa vecka och bipackas MC-Folket som kommer i slutet av mars.
SW har skickat in ett bidrag till länsspalten i nästa MC-folket.
c) Webmaster
SS och JS håller på att jobba med fasta mailadresser i google till samtliga funktioner i
styrelsen.
d) Mediaansvarig
Inget att rapportera.
e) Touringansvarig
Då intresset var lågt förra året och det med tanke på riksårsmötet är väldigt mycket annat i år
så blir det ingen styrelsetouring i år.
f) Klubbansvarig
Inget att rapportera.
g) Rabatt- och sponsoransvar
TL föreslog ett fikaställe att kolla vid Vallhov.
HE har skickat ut brev och mail till alla sponsorer och fått en hel del svar. Han kommer att ta
fram ett förslag på sponsorpriser och rabattställen, så att vi får ett enhetligt pris att erbjuda
sponsorerna.
h) Trafikskoleansvarig
31 st har blivit SMC-medlemmar gratis genom trafikskolorna i Uppsala huruvida det är en bra
eller dålig andel av det antal som tog Mc-kort i Uppsala, diskuterades livligt.
i) Övrigt
Inget att rapportera.

§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig
Inbjudan till HLR-kurser har skickats ut till sammanlagt 29 st i länet som behöver och hittills
har vi fått in 7-8 anmälningar, vilket är lite dåligt.
Alla grus- och knixkurser samt avrostningar är inlagda i Grundkursdatabasen på svmc.se
samt är med i Navet.
Milersättning till Rörken etc. om man kör bil eller mc diskuterades, beslutet blev att
hädanefter kommer det bara finnas en milersättning (bil) oavsett fordon man kör och detta
gäller all verksamhet inom SMC Uppsala Län
b) Rörkenansvarig
Alla datum klara, bara en tjejdag, inga klubbdagar bokade eller planerade. From 18/8
kommer vi att köra på söndagar, ev. kommer 15/9 att ställas in.
c) Storbaneansvarig

Båda kurserna som Uppsala har jobbat med för säsongen 2013 är tyvärr inställda, eventuellt
fortsätter vi att jobba på en kurs i Spanien till vintern 2014.
d) Avrostningsansvarig
Kursdatumen är satta, plats och genomförande som förra året.
e) Grusansvarig
Kursdatumen är satta, plats och genomförande ungefär som förra året.
f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig
Årsmöte TSR 13/2
g) Kioskansvar
Inget att rapportera.
h) Övrigt
Inget att rapportera.
§8 Övriga rapporter
a) Från SMC Riks
Ordis-, informatör- och Guidemöte i 23-24/3 i Upplands Väsby.
b) Riksårsmötet 2013
Petra på Riks är ganska upptagen just nu men efter HojX så är det mening att det skall
fokuseras på årsmötet.
c) Övrigt
Närvaro på MC-mässan, ett flertal styrelsemedlemmar kommer att stå i SMC:s monter.
§9 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§10 Att-göra-listan
Listan har uppdaterats.
§11 Nästa tre möten
Nästa möten kommer att ske tisdag 12/2, 12/3 och 9/4, samtliga möten sker kl 18.30 på
kansliet, Stångby, Vaksala.
§12 Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

