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§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna.

§2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen, som är densamma varje möte, godkändes.

§3 Föregående protokoll
Förra protokollet har funnits i Dropboxen ett tag. Det är bra om det skickas ut snarast efter mötet till
alla deltagare så att eventuella ändringar kan göras och att det blir känt att protokollet är skrivet.
Protokoll godkändes och las till handlingarna.

§4 Ekonomi
a) Intäkter
RS läste ur resultatrapporten

b) Utgifter
RS läste ur resultatrapporten

c) Kontoställning
Ekonomin fortsatt god.

d) Övrigt:
Ny budget föreligger där kostnader för storbanekursen i Albacete är borttagna.

§5 Post och skrivelser
a) Mail etc.
Inget särskilt.

b) Postboxen
Faktura på hyra för kansliet vidareskickad till kassören.

§6 Informationsgruppen
a) Informatören

Vi har ännu inte något datum för mötet med Lelles ang medverkan vid Motorcykelns dag 4/5.
KN ska ta kontakt med Sulas ange v medverkan 5/5.
Ang erbjudande om inköp av Info-tält anser mötet att vi i dagsläget inte behöver köpa ett nytt.

b) Redaktören
Sofias första redaktörsspalt kommer i nästa nummer av MC-Folket.

c) Webmaster
En medlem i SMC (Torbjörn Svensson) har hört av sig via SMC Riks ang en bild på vår
grusinformationssida där han finns med utan att ha lämnat ”sitt tillstånd”. Vi vet inte vilken/vilka
bilder det gäller. Frågan hanteras av Grus-TL Ingemar Karlsson, vi låter bilden ligga kvar till
annat sägs.
En drastisk förändring i besöksstatistik i och med publicering av bilder på SMC Uppsalas sida.
Antalet dagliga besökare har mångdubblats. Nya foton, Dagens Rörkenbild, kommer att
fortsättningsvis läggas ut med regelbundenhet.

d) Mediaansvarig
Inget att rapportera.

e) Touringansvarig
Inget att rapportera.

f) Klubbansvarig
RS har skickat ut ang restplatserna på HLR-kurserna till klubbarna. Två personer från TT
kommer på en av kurserna.
Så länge vi inte fått bekräftat att ÖstHoj har upphört/ligger i träda, tar vi inte bort dem från vår
sida.

g) Rabatt- och sponsoransvar
RS och HE ska göra nytt försök att träffas och diskutera sponsorpaket.

h) Trafikskoleansvarig
Förslag på presentkort skickat till ansvarig STR Uppland Håkan Axelsson. Håkan ska
återkomma.
Fjärdhundra Trafikskola i Enköping kommer att ha MC-utbildning i år.

i) Övrigt
§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig
HLR-utbildningen är igång. Två grupper avklarade, fyra kvar samt Stockholms kurstillfällen.
Utvärdering sedan. Det blev en diskussion kring kursupplägg. Aktuella restplatser har RS
informerat om på forum och Facebook.
Några platser finns kvar till resurskurs (för i första hand storbaneresurser) ½-dag i Stockholm.
Funktionärsträff 14 april, 10-16 i klubbkåken, mat serveras.

b) Rörkenansvarig
Extradagarna 5/5 (YCC), 19/5 (AvrostningsKNIX med landsvägskörning) samt 7/7 (andra
tjejdagen), förfrågan har gått ut till funktionären ang deltagande. Det ser ganska bra ut för de
två första men behövs fler funktionärer till 7/7.

Pga dålig respons från andra Knixarrangerande distrikt beslutades att vi inte sätter samman
Knixboken i år. Den information som behöver finnas för deltagarna är regelverket. RS visade
förslag på en enkel folder. Antal körda gånger finns i anmälningsdatabasen så systemet med
stämplar behövs egentligen inte. Diskussion kring utformning fortsätter.

c) Storbaneansvarig
Inga nya planer.

c) Avrostningsansvarig
Finns inte så mycket att diskutera kring samarbete med Opus Bilprovning. De kommer att ha
drop-in öppet för MC under avrostningen 27/4. Dagarna innan kommer vi att skicka reg.nr. på
våra avrostningsdeltagare som då får förtur i drop-inkön.
12 anmälda till 21/4 och 15 till 27/4. Uppdateras information finns på hemsidan.
Informationsutskick vad sa vi? Ja, just det…vad sa vi egentligen…?
Vi inväntar JS synpunkter att fatta beslut om vi ska skicka ut själva eller via Riks.

e) Grusansvarig
Nivå 2 kursen fullbokad och en reserv finns. Touringen i sommar annonseras på nytt.
Grusinstruktörsträff i april på Rörken. Kan komma att betraktas som central kurs.

f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig
Ny ansvarig DH. Tack för det! NTF-årsmöte 20 mars i Knivsta. Desirée åker.

g) Kioskansvar
Fortfarande ingen frivillig.

h) Övrigt
§8 Övriga rapporter
a) Från SMC Riks
Möteshelgen 23-24 mars. KN åker på ordförandemötet och SW på infomötet. RS kommer dit
på söndagen och är med på Guidemötet.
Distriktstian-förslaget finns med på ordismötet. RS förordar att SMC Uppsala säger ja till
förslaget vilket övriga styrelsen tycker är ok.
Pga kraftiga nedskärningar till SMC från Trafikverket(?) föreslår SMC Riks att distrikten ska
stå för hälften av kostnaderna (3000kr/plats) på GI-kurser. Diskussioner kring hur detta ska
hanteras. Det finns en del frågetecken i förslaget som KN tar med sig till mötet.
Centralt utskick till 100.000 ickemotorcyklister, specialtryckt tidning för att locka fler att bli
motorcyklister. STR är mycket intresserade. Många har inte MC-körkort. Kopplat till detta
kommer det att bli tre provkörningstillfällen bland annat ett vid ATT 12/5. Behov av personer
som kan hjälpa till med kringaktiviteter finns. Anmäl antingen till RS eller Petra på Riks.
Ev blir det en Tierp Arenavecka från 12 juli, en hel vecka, kommer det att vara en massa olika
motoraktiviteter bland annat Motard-SM. Ev kan vi bli inblandade.

b) Riksårsmötet 2013
Ingen mötesordförande klar ännu.
Förslag på öletikett är jubileumsloggan och Jubileumsöl på högkant. RS tar med sig förslaget
till jubileumsgruppen.
Provkörningshojsansvariga KN och Curth Andersson.

c) Övrigt

§9 Övriga frågor
Ansvarsbeskrivningarna, alla ska läsa igenom sina ansvarsområden. RS lägger ut senaste versionen
på Dropbox.

§10 Att-göra-listan
Uppdaterades, se listan i dropbox.

§11 Nästa tre möten
Nästa möten kommer att ske 9/4 samt 14/5 och 11/6. Samtliga möten sker kl 18.30 på kansliet,
Stångby, Vaksala. (utom 11 juni hemma hos ordföranden i Åkerlänna).

§12 Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse.

