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Närvarande: Närvarande: Anders Hjelm (AH), Ann Ekman (AE), Desirée Helmersson (DH),
Isabel Ragnarsson (IR), John Brundin (JB), Jonnie Söderbom (JS), Kaisa Nordquist (KN),
Roger Söderbom (RS), Sofia Wall (SW), Sorin Srbu (SS), Tommy Gustafsson (TG),
Adjungerad: David Lagerström (DL), Sven-Olof Linder
Frånvarande: Anna Foyer (AF), Jan Lindberg (JL), Håkan Sjölund (HS), Hans Elmegren
(HE), Mikael Ollgren (MO), Torbjörn Lindgren (TL),
§1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr. 5 från den 15 januari 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
JB har gjort ett nytt förslag på budget som hamnar på ett minus på ca: 22’, budgeten
fastställdes på mötet. Tre fakturor från 2010 till instruktörer angående kurshelg mars 2010
har inte blivit betalda, då instruktörerna inte längre är aktiva så togs beslut att avskriva
fordringarna.
§5 Post och skrivelser
a) Mail etc.
- Örjan Söderlund har meddelat per mail att ha avgår ur styrelsen med omedelbar verkan.
Han har inte lämnat något skäl till sin avgång.
- Vi har fått ett mail från en medlem som vill göra en Mc-resa längs den gamla Eriksgatan
och söker intresserade som ressällskap, vi har svarat att han får lägga ut detta på forumet.

b) Postboxen
Ingen post.

§6 Informationsgruppen
a) Informatören
Profilkläder till de nya i styrelsen skall beställas om det inte finns något i lager som passar.
Kläderna är samma som förra året en skjorta och en hoodie.
Några från styrelsen var med och representerade SMC på Mc-mässan och delade bl.a. ut
väldigt många Navet.
RS har skickat förfrågan till Sulas och Lelles om de är intresserade av att vi står ute hos dem
under handlarnas Motorcykelns dag 4-5/5, samt om vi får dela ut presentkort till en Knixkörning på Rörken då, vi har hittills inte fått något relevant svar dock.
b) Redaktören
Navet är klart och fanns med på MC-mässan. SW har skrivit spalt till Mc-folket och
uppdaterat bilden till marsnumret.
c) Webmaster
Anmälningar till avrostningarna har börjat ramla in.
d) Mediaansvarig
Inget att rapportera.
e) Touringansvarig
Inget att rapportera.
f) Klubbansvarig
AE, DH och KS har varit och besökt Dannemora MC. Östhoj har haft årsmöte och bestämt
att lägga ned verksamheten och skänka överskottet från klubbkassan till SMC:s skadefond.
Vi avvaktar med att ta bort dem från hemsidan tills vi fått officiellt besked från SMC Riks.
g) Rabatt- och sponsoransvar
HE har skickat förslag på olika reklamaktiviteter och priser, enligt tidigare beslut så skulle vi
försöka få till tre olika paket istället. RS kontaktar HE och försöker få ihop något av detta till
nästa möte.
h) Trafikskoleansvarig
Liljeborns har gått i konkurs och därmed så försvann en av Uppsalas trafikskolor som haft
Mc-utbildning.
i) Övrigt
JS föreslog att vi skaffar möjligheten att skicka ut ett eget nyhetsbrev, kostnaden ligger på
drygt 1100:-, men då har vi möjlighet att skicka egna mail när och hur vi själva vill utan att
behöva gå igenom Riks. Styrelsen beslutade i enlighet med JS förslag.

§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig
- Nya västar skall beställas till Rörken, annonsplats på västarna är inte sålt än, men
förhoppningsvis kan vi finansiera västarna på detta sätt helt och hållet.
- Instruktörsutbildningen blir bara den 13/3 då det inte var några anmälda den 14/3.

- HLR utbildningarna är inte fullbelagda allihopa, vissa instruktörer har inte svarat än, men
snart måste vi sätta stopp och erbjuda kursplatserna till andra. Vi kommer i första hand att
erbjuda klubbarna dessa för 100:- per kursplats och sedan gå ut på forumet om det blir några
platser kvar.
b) Rörkenansvarig
- YCC vill ha kurs, Handelsbanken har ändrat sin policy och stöder inte längre deras Mcverksamhet så de är inte intresserade längre genom klubben men föreslog att göra en sådan
dag allmän. Förslaget är intressant men vi avvaktar hur det ser ut med bemanningen med
instruktörer etc. då söndagarna brukar vara svårt att få folk till.
- RS har lagt ut en bild om dagen från Rörkenverksamheten på sin egen Facebook-sida och
har tänkt fortsätta göra det fram till första Knix-kursen, däremot beslöt vi att det skall flyttas
till SMC:s Facebook-sida istället.
c) Storbaneansvarig
Vi skall skicka ut en förfrågan till intresserade om Albacete till 2014.
d) Avrostningsansvarig
- Då ÖS har avsagt sig alla uppdrag måste vi ha tag på en ny ansvarig, David Lagerström är
intresserad och var med på mötet. Styrelsen beslöt adjungera honom som
avrostningsansvarig.
- Vi har fått meddelande om att vi kommer att bli debiterade hyra för användningen av planen
för avrostningen i år ca: 500:- plus moms per gång, eftersom platsen redan är meddelad i
utskick och liknande så får vi gå med på det.
e) Grusansvarig
Grusgruppen har möte imorgon.
f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig
Årsmöte TSR 13/2, RS kommer att gå som representant från Motorsportunionen, då ÖS som
var ansvarig ju avgått så har vi för närvarande ingen ansvarig.
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, KS kommer att representera
oss på ordismötet då RS kommer att vara i Spanien men komma hem till guidemötet på
söndagen..
b) Riksårsmötet 2013
RS har haft möte med Petra och musikfixare för riksårsmötet, Joffe Enbom.
c) Övrigt
Ca: 300 nya medlemmar till SMC värvades under Mc-mässan.
§9 Övriga frågor
Alla skall titta igenom ansvarsbeskrivningarna till nästa styrelsemöte.
§10 Att-göra-listan
Listan har uppdaterats.

§11 Nästa tre möten
Nästa möten kommer att ske tisdag 12/3, 9/4 och 14/5, samtliga möten sker kl 18.30 på
kansliet, Stångby, Vaksala.
§12 Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

