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Närvarande: Närvarande: Kaisa Nordquist (KN), Roger Söderbom (RS), Isabel Brundin (IB),
John Brundin (JB), Tommy Gustafsson (TG) Torbjörn Lindgren (TL),
Frånvarande: Jan Lindberg (JL), Håkan Sjölund (HS), Hans Elmegren (HE), Mikael Ollgren
(MO), Sofia Wall (SW), Anders Hjelm (AH), Sorin Srbu (SS), Tommy Gustafsson (TG), Ann
Ekman(AE) Jonnie Söderbom (JS) Desirée Helmersson (DH) Anna Foyer (AF)
Adjungerad: David Lagerström (DL) Sven-Olof Linder
§1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr.10 från den 11 juni 2013 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 övrigt.
§5 Post och skrivelser
a) Mail etc.
Vi kommer stänga websidan som handlar om parkering i Uppsala tv. En medlem har
uppmärksammat oss på att reglerna är något annorlunda en de vi beskrivit. Vi utreder frågan
och RS har begärt att alla engagerar sig och kommer med konstruktiva förslag/lösningar för
parkering av MC i Uppsala.
b) Postboxen
Ingen post

§6 Informationsgruppen
a) Informatören
Inget att rapportera
b) Redaktören
RS och KN har skickat ett nytt inlägg till MC Folket och länsspalten. Där framgår tid och plats
för distriktets årsmöte 2013.
c) Webmaster
Gjort några uppdateringar och webformulär, bla till Lellesdagen. Fortsatt livlig aktivitet på FB
sidan.
d) Mediaansvarig
Petra Holmlund är ansvarig för all mediakontakt gällande Riksårsmötet.
e) Touringansvarig
Vi hade en lyckad SMC-touring den 15 juni. Tyvärr var det bara KN och TL som var med från
styrelsen. Vid vår nymedlemstouring den 10/8 var det KN, TL, AH och RS som deltog. Totalt
kom 14 MC till nymedlemstouringen. Vi bjöd på fika i Österbybruk och berättade om våra
aktiviteter.
KN tycker att det är ett problem att styrelsen inte tycker att detta är en viktig aktivitet för SMC
Uppsala och som vi bör prioritera. SMC är en Riksorganisation som ska främja motorcyklism
i alla dess former.
f) Klubbansvarig
AE och KN var och fikade hos Dannemora en kväll på deras öppethuskväll.
g) Rabatt- och sponsoransvar
Inget att rapportera.
h) Trafikskoleansvarig
Inget att rapportera.
i) Övrigt
Inget att rapportera.
§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig
Inget att rapportera.
b) Rörkenansvarig
En kanonsäsong. Verksamheten går med mycket plus. Funktionärer har hittills deltagit i snitt
5,69 ggr denna säsong. Vi har väldigt många fler förstagångsbesökare.
c) Storbaneansvarig
Gert Pilskär har hört av sig och efterfrågat intresse för kurs i Spanien kommande vinter. RS
överlåter till AH att sköta det i så fall.
d) Avrostningsansvarig
Ligger lågt fn.
e) Grusansvarig

Inget att rapportera.
f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig
Inget att rapportera.
g) Kioskansvar
Vid ett tidigare styrelsemöte bestämdes att ALLA skulle jobba i kiosken minst 1 ggr under
säsongen. Christine tar ett allt större ansvar och i denna vecka sköter hon inköp själv.
h) Övrigt
Inget att rapportera.
§8 Övriga rapporter
a) Från SMC Riks
Inget att rapportera.
b) Riksårsmötet 2013
Vi har haft 2 fysiska möten i Jubileumsgruppen och vi har fortfarande problem med att
bemanna uppdragen vissa tider. RS går ut med nytt utskick med uppmaning att boka in sig
på arbetspass. Alla i Uppsalas styrelse bjuds på middag lördagkväll. Arbetar man minst ett
2x3 timmars arbetspass bjuder vi också på middag fredagkväll.
22/8 är dead-line för bokning av middagar.
Tidigare idag har Petra H och Konferensbyråns Agneta A varit på besök i UKK-huset för att
prata med eventansvarig där. RS har lagt förslag till mötesordförande men det är SMC Riks
styrelse som fattar beslut.
c) Övrigt
Inget att rapportera.
§9 Övriga frågor
Årsmötesdatum ändras till lördag 9 november 16.00 på Gotlands Nation. Förutom
informationen i MC-folket kommer det att skrivas om det i forum, Facebook och nyhetsbrev.
§10 Att-göra-listan
Har ej uppdaterats denna gång.
§11 Nästa tre möten
Nästa möten kommer att ske tisdag 3/9, 8/10 och 12/11 samtliga möten sker kl 18.30 på
kansliet, Stångby, Vaksala.
§12 Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.

