UPPSALA LÄN

Utfärdare:

Anders Hjelm

Justerare:

Roger Söderbom

Plats för mötet:

Box 3057
750 03 Uppsala
info@smcuppsala.se
www.smcuppsala.se
Organisationsnummer: 802427-3040

Kansliet, Stångby Vaksala
Sammanträdesdatum:

2013-05-14
Verksamhetsåret:

18.30
Sammanträde nr:

2012-2013

9

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. 8 från den 9 april 2013 godkändes, efter div. ändringar.
§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
RS, AH och Lena Landerholm har fått behörighet att gå in på vårt Nordeakonto för att kunna
se förhandsbetalningarna till Rörken som vi börjat med, RS och AH har full behörighet
medan Lena Landerholm endast kan se transaktionerna.
§5 Post och skrivelser
a) Mail etc.
Inga speciella.
b) Postboxen
Div. reklam och tidningar.

§6 Informationsgruppen
a) Informatören
Vi var representerade på mc-handlarnas motorcykelns dag, vi var på Lelles på lördagen och
Sulas på söndagen, med god respons och mycket folk. På Sulas delade vi tält med Östra
Aros då det var för trångt för båda tälten.
b) Redaktören
RS har skickat in länsspalt (som KN skrivit) till nästa Mc-folket
c) Webmaster
Div. uppdateringar och justeringar.
d) Mediaansvarig
Pressreleasen som skickades ut före avrostningarna togs in av Uppsalatidningen.
e) Touringansvarig
En touring är planerad till 15/6 till Engelsberg, nymedlemstouringen i augusti är under
planering fortfarande.
f) Klubbansvarig
Inget att rapportera.
g) Rabatt- och sponsoransvar
Inget att rapportera.
h) Trafikskoleansvarig
Två deltagare på Knix-körningen igår hade presentkort från körkortsutbildningen.
i) Övrigt
Inget att rapportera.
§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig
Funktionärsmötet i april blev inställt pga. dålig uppslutning. RS har beställt 10 Crew-västar M
och L, vi ska beställa 2 st i XL också.
b) Rörkenansvarig
Hittills har vi haft två Knix-kurser med väldigt fint väder och många deltagare. Vi har även
börjat med förhandsanmälningar för deltagarna som prov under maj, hittills har vi haft lite
strul för att få igång det och ganska få anmälda, men förhoppningsvis skall det funka nu och
så får vi se hur intresset blir om vi skall fortsätta efter maj. Det har också varit premiär för nya
skadehanteringen, där skaderapporten och bild på motorcykeln skall skickas in till Riks
senast inom 24 timmar.

c) Storbaneansvarig
AH har inte hunnit med men kommer att skicka ut en intresseförfrågan om en Spanienkurs
2014, vi har fått en del frågor om detta så intresse finns uppenbarligen.
d) Avrostningsansvarig
Mycket bra uppslutning på båda dagarna i Uppsala, i princip fullt. Även Dannemora hade haft
mycket folk på Lunda.

e) Grusansvarig
Gruskurserna kördes i helgen och de var i stort sett fulla kurser anmält även om det föll ifrån
en del som inte kom. En del skador rapporterades.
f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig
DH har varit på möte med NTF, men något intressant för SMC var det inte.
g) Kioskansvar
Vi har fått in en frivillig som kan stå i kiosken
h) Övrigt
Inget att rapportera.
§8 Övriga rapporter
a) Från SMC Riks
Start 2 ride var en succe med massor av folk som köade till cyklarna
b) Riksårsmötet 2013
Saknas lite folk till touringar etc.
c) Övrigt
Inget att rapportera.
§9 Övriga frågor
Årsmötesdatum diskuterades och 9/11 bestämdes som lämpligt datum. Plats och
arrangemang blir som förra året på Göteborgs Nation och tiden 16.00. JB skriver ihop en text
om årsmötet för hemsidan, vi kommer eventuellt också att skicka ut ett Navet i augusti där vi
i så fall kommer att puffa för årsmötet också.
Den årliga styrelsekonferensen diskuterades också, AF tar kontakt med Riks för att höra
vilket datum konferenshelgen kommer att bli och med Stockholm för att höra deras
synpunkter på hotell och datum.
§10 Att-göra-listan
Listan har uppdaterats. Vi beslöt att avstå från att köpa nyhetsbrevsutskickare då SMC:s
funktion fungerar relativt bra just nu.
§11 Nästa tre möten
Nästa möten kommer att ske tisdag 11/6, 9/7 och 13/8 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.

