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Närvarande: Närvarande: Anders Hjelm (AH), Ann Ekman (AE), Jonnie Söderbom (JS),
Kaisa Nordquist (KN), Roger Söderbom (RS), Sorin Srbu (SS), Tommy Gustafsson (TG),
Torbjörn Lindgren (TL),
Adjungerad: Sven-Olof Linder,
Frånvarande: Anna Foyer (AF), Jan Lindberg (JL), Håkan Sjölund (HS), Hans Elmegren
(HE), Mikael Ollgren (MO), David Lagerström (DL), Sofia Wall (SW), Isabel Ragnarsson (IR),
John Brundin (JB), Desirée Helmersson (DH),
§1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr. 7 från den 12 mars 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
Inget nytt
§5 Post och skrivelser
a) Mail etc.
Div. anmälningar till avrostningar etc.
b) Postboxen
Div. reklam och tidningar, bekräftelse av fullmakt från Posten vilka som kan hämta ut
värdeförsändelser.

§6 Informationsgruppen
a) Informatören
SW kommer att flytta till Umeå, så hon kommer att hoppa av som informatör, KN går in som
tillförordnande resten av året.
4-5/5 har Mc-handlarna ha sina Mc-dagar, vi kommer att vara på Lelles lördag 4/5 och på
Sulas på söndag 5/5.
SMC Riks med STR och Mc-handlarna arrangerar Start2Ride den 12/5 på ATT med
provkörningar av div. motorcyklar, funktionärer sökes av SMC Stockholm som håller i detta
lokalt.
SW har skickat ut information om vad som hände på informatörsmötet i mars.
b) Redaktören
KN och RS kommer att ta hand länsspalten med gemensamma ansträngningar. Nästa
manusstopp är 22/4.
c) Webmaster
JS har gjort några nya sidor till jubileumsåret och riksårsmötet. Några döda länkar har fixats
efter påpekande från DL.
En diskussion om copywrite och bilder på internet fördes och vi ska vara försiktiga med vilka
bilder vi lägger ut.
Vår Facebooksida har fortsatt fått en ökad trafik, vår senaste toppnotering ligger på över
1300 besökare.
d) Mediaansvarig
En pressrelease i två versioner har skickats ut till div. Uppsalatidningar och övrig media om
avrostningen och Knix.
e) Touringansvarig
Inget att rapportera.
f) Klubbansvarig
Inget att rapportera.
g) Rabatt- och sponsoransvar
Sponsorpaketen är fortfarande inte klara, RS skickar underlagen till samtliga.
h) Trafikskoleansvarig
Alla trafikskolor i Uppsala har fått presentkort på Knix-kurser på Rörken för att delas ut till alla
som skriver in sig hos dem för att ta Mc-kort.
i) Övrigt
Inget att rapportera.
§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig
HLR-utbildningarna är avslutade, RS har fått in synpunkter från en deltagare som inte var
riktigt nöjd, de från styrelsen som hade gått kursen var dock uteslutande positiva.
Instruktörskurs Riks 13/4 ca: 16 deltagare, Rörken/avrostningsmötet 14/4 ca: 12 deltagare
hittills, RS har skickat ut mail till alla avrostningsfunktionärer då det är väldigt dålig
uppslutning där, om det inte blir fler så avbokar vi detta möte.
b) Rörkenansvarig

- YCC har inte hört av sig sedan Mc-mässan, eftersom vi har väldigt mycket då den kursen
skulle vara, så hoppar vi det.
Den andra tjejdagen i juli ställs in då intresset hos instruktörerna är väldigt lågt.

c) Storbaneansvarig
AH håller på att skriva på en enkät om Spanien 2014.
d) Avrostningsansvarig
Ca: 30 anmälda varje dag. Vi skickade ut ett mail till alla gamla deltagare på tidigare
avrostningar i veckan och det ramlar fortfarande in fler deltagare.
På avrostningen den 21/4 så bjuder vi på tårta med anledning av SMC:s 50 årsdag.
e) Grusansvarig
Det ramlar in anmälningar till gruskurserna och åtminstone steg 2 är redan överbokad..
f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig
Inget att rapportera.
g) Kioskansvar
KN framförde åsikten att alla i styrelsen måste ta ansvar och boka upp sig som kioskansvarig
åtminstone en gång denna säsong, ingen opponerade sig.
h) Övrigt
Inget att rapportera.
§8 Övriga rapporter
a) Från SMC Riks
Ordis-, informatör- och Guidemöte i 23-24/3 i Upplands Väsby, från ordismötet rapporterade
KN om att beslutet om distriktstian äntligen har fattas, däremot försvann det andra beslutet
som skulle tas om kursavgift på grundinstruktörsutbildningen, utan någon närmare förklaring.
b) Riksårsmötet 2013
Provkörningsansvariga samt middagsbokningsansvariga klara. Petra kommer hit 16/4 för
möte med Fyrishovs Camping. RS har haft kontakt med eventansvarig och AV-tekniker på
UKK. Planer finns också för en kortege på lördagen.
c) Övrigt
Inget att rapportera.
§9 Övriga frågor
Inget att rapportera.
§10 Att-göra-listan
Listan har uppdaterats.
§11 Nästa tre möten
Nästa möten kommer att ske tisdag 14/5, 11/6 och 9/7, samtliga möten sker kl 18.30 på
kansliet, Stångby, Vaksala, förutom 11/6 som sker samma tid men ute hos RS i Åkerlänna.
§12 Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

