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Närvarande: Roger Söderbom (RS), Anders Hjelm (AH), Tommy Gustafsson (TG), Isabel 
Ragnarsson (IR), John Brundin (JB), Sorin Srbu (SS), Jonnie Söderbom (JS), Peter Asplund 
(PA) , Kaisa Nordquist (KN), Torbjörn Lindgren (TL), 
Frånvarande: Håkan Sjölund (HS), Mikael Ollgren (MO), Jan Lindberg (JL), Hans Elmegren 
(HE), Ann Ekman (AE), Anna Foyer (AF), Sofia Wall (SW), Desirée Helmersson (DH), Örjan 
Söderlund (ÖS), Sven-Olof Linder (SL),  
 
§1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§3 Föregående protokoll 
Föregående två protokoll från den 9/10 och 20/10 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 
Vi har fått en påminnelse (!) på en faktura på boende på Riksårsmötet, någon faktura har 
dock ej kommit från början så JB kontaktar hotellet för att få den. 
 
§5 Post och skrivelser 
 
a) Mail etc. 
Inga andra relevanta mail har inkommit än de som redovisats på annan plats i protokollet. 
 
b) Postboxen 
Kallelse till höstmöte i Trafiksäkerhetsrådet 5/11, ÖS kommer förmodligen att gå på detta, 
även RS kommer att gå, då som representant för Uppsala Motorsportunion. 
Brev från Trafikverket angående väg 288, JB tar hand om det. 
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§6 Informationsgruppen 
 
a) Informatören 
Inget från informatören 
 
b) Redaktören 
Det har stått fel tid för Rörkenkörningarna i september i Navet som gick ut i våras, något att 
tänka på till nästa år.. 
 
c) Webmaster 
En webbenkät har gått ut till alla deltagare på Rörken i år. 
JS konstaterade att vissa styrelsemedlemmar inte har den nya versionen av dropboxen än, 
JS eller SS skickar ut en inbjudan till alla i nya styrelsen som inte har tillgång till nya 
dropboxen. 
 
d) Mediaansvarig 
Inget att rapportera. 
 
e) Touringansvarig 
Inget att rapportera. 
 
f) Klubbansvarig 
På klubbkonferensen kom det fram att klubbarna hellre ville ha något arrangemang ute hos 
någon klubb istället för Motorcykelns dag på Rörken, Dannemora skulle ta hem frågan om de 
var intresserade att göra något men de har tyvärr avböjt, så för närvarande är frågan öppen 
om hur Motorcykelns dag skall bli av. 
 
g) Rabatt- och sponsoransvar 
Alla fikaställen med SMC-rabatt är överförda till Riks databas så att de blir synliga i den nya 
SMC-appen så småningom. 
 
h) Övrigt 
Inget att rapportera. 
 
 
§7 Trafikgruppen 
 
a) MCT-ansvarig 
Inget att rapportera. 
 
b) Rörkenansvarig 
Arbetshelg på Rörken 27-28/10 
 
c) Storbaneansvarig 
Planeringen för Spanienkursen rullar på, hittills har vi 87 st intresseanmälningar, så det ser 
bra ut men så länge vår bokning av banan är bara preliminär eftersom SMC:s spanska 
motsvarighet har första tjing. I november någon gång så får vi klart och innan dess kan vi inte 
boka de övriga sakerna. 
 
d) Avrostningsansvarig 
Inget att rapportera. 
 
e) Grusansvarig 
Inget att rapportera. 



 
 
f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig 
Inget att rapportera. 
 
g) Trafikskoleansvarig 
Inget att rapportera. 
 
h) Kioskansvar 
Inget att rapportera. 
 
i) Övrigt 
Inget att rapportera. 
 
§8  Övriga rapporter 
a) Från SMC Riks 
Info om konferenshelgen 
 
b) Riksårsmötet 2013 
Inget att rapportera. 
 
c) Övrigt 
Inget att rapportera. 
 
§9 Övriga frågor 

a. Styrelsekonferens 
a. 9 st anmälda hittills. 

 
b. Otillsatta uppdrag 

a. Träffansvarig – Desirée Helmersson 
b. Väg- och fikaguideansvarig – Kaisa Nordquist 
c. Rabattansvarig - obesatt 
d. Sponsoransvarig - obesatt 
e. Förkortningsansvarig – Örjan Söderlund 
f. Kioskansvarig - obesatt 
g. Informatör – Sofia Wall 
h. Rörkenansvarig – Anders Hjelm 
i. Trafikskoleansvarig - obesatt 
j. Klubbansvarig – Ann Ekman 

c. Styrelsematrikel 
Vi skall skriva en matrikel på alla i styrelsen med alla uppgifter AH fixar. 

 
§10 Att-göra-listan 
Listan har uppdaterats. 
 
§11 Nästa tre möten 
Nästa möten kommer att ske söndag 25/11 som sker i samband med styrelsekonferensen på 
Eurostop Arlanda Stad, tisdag 11/12 och tisdag 8/1 (kan ev. flyttas). Alla styrelsemöten hålls i 
kansliet hos Östra Aros i Stångby kl. 18.30. 
 
§12 Mötets avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 


