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§1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen godkändes 
 
§3 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes 
 
§4 Ekonomi 
 
a) Intäkter 
Kassören redovisade de senaste intäkterna. 
 
b) Utgifter 
Kassören redovisade de senaste utgifterna. 
 
c) Kontoställning 
Ekonomin är fortsatt god. 
 
d) Övrigt:  
Faktura från Quality Airport Hotel Arlanda har kommit, vi inväntar en kreditfaktura. Några 
fakturor gällande KNIX-böcker är ännu inte betalda.  
 
§5 Post och skrivelser 
 
a) Mail etc.  
Inga relevanta mail har kommit in än de som redovisas på andra ställen i protokollet. 
 
b) Postboxen   
Gemensam strategi för ökad säkerhet på motorcykel och moped har kommit från Riks. Finns 
att ladda ner från SMC’s hemsida. 
 
Kaisa ny huvudansvarig för posthämtning. 
 
§6 Informationsgruppen 
 
a) Informatören 
- Diskuterades gränsdragningar mellan de olika uppdragen vid Infogruppsmötet 9/12.  
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- Inga förslag till profilkläder har tagits fram men det har diskuterats grundutbud och att det 
ska kunna finnas ett tilläggsförslag.  
- 50-årskläder tas fram av oss och presenteras för Riks.  
- HE erbjöd ev tryckmöjligheter, infogruppen går vidare med detta.   
- Värvningsbroschyr med klubbadresser (bla t STR-lådan) 
- Befattningsbeskrivningar fördelning inom infogruppen, löses av infogruppen internt. 
- Motorcykelns dag diskuterades. Pga lågt intresse får 6 juni vila så länge. 
- MC-handlarnas dag, vi ska ha representanter på Sulas och Lelles. Extra MC-folket ska 
beställas.  
- Pga lågt deltagande ska vi låta fikakvällarna vila 
- Inte glömma bort Bilsport & MC i marknadsföring som SMC samarbetar med 
- Deadline 15 dec SMC-boken, de aktiviteter som rapporterats via mail har lämnats in 
- Informatörsträff 23 mars samtidigt som ordförandekonferensen. 
 
-Curth Anderssons touring och efterföljande gudstjänst på Kristi Himmelsfärds dag 
annonseras i Navet och hemsidan. 
 
b) Redaktören   
Deadline för Länsspalten i morgon, nästa Länsspalten deadline sista februari. Materialet 
godkänns vid mötet 15/1 dvs Navet måste då vara helt klar.  
Länsspalten skrivs av ??? Sofia och Jonnie diskuterar.   
 
c) Webmaster   
SS informerade om vad som hände när Dropboxens innehåll försvann. Kom ihåg att om du 
vill flytta dokument på din dator, avlänka först. Detta är inget problem om man kör web-
versionen. 
Diskuterades hur Dropboxen ska användas.  
Alla matrikeluppgifter är uppdaterade. Alla hos SMC Riks har dock inte förstått detta, i 
senaste MC Folket står gamla uppgifter. SS kontaktar redaktören för MC Folket och påtalar 
detta. 
Styrelseinformation på hemsidan, några saknas fortfarande. 
Ny eposthantering, JS och SS träffas och tittar vidare på det. 
 
d) Mediaansvarig 
Inget att rapportera 
 
e) Touringansvarig   
DMC-Touring (Dannemora) läggs in av ansvarig klubb direkt på webben. Informationen 
godkänns av webmaster  Innan officiell publicering.     
Nymedlemstouring10 augusti, fastställs. 
Allmän SMC-touring 15 juni. 
Mälaren runt. SMC Stockholm har uttryckt önskan om att SMC Uppsala stöttar.  
SMC Uppsala, RS och JS, kommer att finnas i SMC-montern vid mässan 24-27 januari 2013. 
 
f) Klubbansvarig    
Ring runt och fråga om ev aktiviteter. Måste göras innan 15 januari. Kaisa har lista över 
klubbar och kontaktpersoner. 
 
g) Rabatt- och sponsoransvar   
HE ny ansvarig. Brev (med julhälsning) skickade till alla som finns på hemsidan. Tips på nya 
sponsorer och rabattställen lämnas till HE.   
  
h) Trafikskoleansvarig  
Vakant position. Gratiskupong till nya körkortstagare STR tas fram av MCT/Rörkenansvarig. 
 
i) Övrigt    
Inget övrigt 
 
§7 Trafikgruppen 
 



a) MCT-ansvarig    
MCT Mötesanteckningar; Rapporterades om vad som gjorts i distrikten under året.  
- Alla skaderapporter ska skickas in till Patrik, Riks.  
- KNIX-databasen, rapporteringssystem för deltagare och funktionärer samt ett 
föranmälningssystem. Alla deltagare på grundkursnivå ska in i systemet.  
- Instruktörsutbildningar, två i Västerås, maj/juni resp augusti/september.  
- Alla instruktörer ska på genomgå obligatorisk riskutbildning februari-maj 2013 med början i 
södra Sverige.  
 
Funktionärsplanering inför 2013 utskickad av SS för att undersöka intresse bland instruktörer 
inför nästa år. 
 
- HLR-utbildning i SMC Uppsalas regi. Beslutades att instruktörer, funktionärer och 
styrelsemedlemmar med icke uppdaterad HLR utbildas.  
 
- Studiebesök Öhlins tillsammans med Stockholm, riktar sig i första hand till dem som inte 
kom med förra gången. 
    
- Temakvällar (Pedagogik-Teorikurs grus-GPS-kurs-Riskmedvetenhet) 
    
- Uppstartsmöte tillsammans med Stockholm 
    
- Funktionärsdag Gelleråsen 7/6 
    
- Funktionärsdag Gillinge 20/4? 
 
b) Rörkenansvarig  
Deltagarsynpunkter, ska utvärderas 
Datum & förändringar slopa en tjejdag mm – flyttas till Trafikgruppen 
Specialdag för nya kk-tagare i aug? 
Steg 1-3 i grön/gul – diskuteras vidare i Trafikgruppen 
Förbokning med avgift – vi avvaktar 
Ingen kortbetalning – finns inga system som hanterar detta billigt och det tar för mycket tid. 
Milersättning för bil alltid – diskuteras vidare i Trafikgruppen 
Googlekalender med Knix i Mälardalen 
 
c) Storbaneansvarig  
Albaceterapport. 16-23 februari 2013. Banan är preliminärbokad. 2012-12-10 var första 
datum för bokning, bara personer som gjort intresseanmälan kan boka i första hand. Hittills(1 
dygn) har 21 personer definitivbokat sig och betalat minst 8000kr.  
Budget genomgången och finns att titta på hos RS. 80 deltagare betalar 16500 kr vardera 
och funktionärerna betalar 2500 för veckan i Spanien. Hotell, MC-transporter, flygbiljetter, 
mat och transferbussar är områden som ska fortsätta att utredas.  
Styrelsen beslutar att gå vidare med arbetet med genomförandet av kursen. 
     
Information från Patrik SMC Riks. Ingen kurs på Tierp Arena då den inte anses vara lämplig 
att köra mc-kurs på. 
 
d) Avrostningsansvarig    
Avrostningar kommer att hållas söndag 21 april samt lördag 27 april. 
     
e) Grusansvarig    
Gruskurser 9 maj samt 11-12 maj 2013. 
 
f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig  
TSR-möte om hastighet. Mycket prat om hastigheter och generella hastighetssänkningar, 
t.ex. 40 som standardhastighet i städer. 
    
g) Kioskansvar 
Inget nytt 



 
h) Övrigt   
Knix på den nya ATT (ATT1) inte intressant för Uppsala/Stockholm pga ekonomiska skäl. 

 
§8  Övriga rapporter 
a) Från SMC Riks  
Distriktstian. Förslag kommer från nästa ordförandemöte och ett slutgiltigt beslut på årsmötet 
2013. 
 
b) Riksårsmötet 2013  
Rapport från planeringen. Särskild årsmötesöl tas fram. Ölprovning?  
Årsmöteskläder, vita t-shirts med logga på. Kolla om eventuella sponsorer för t-shirts. 
Flaggstafetten, Riks initiativ och struktur. Vi avvaktar. 
 
c) Övrigt    
Konferenshelgen: Rapport från resp träff/utb – sparas till nästa möte 15/1. Vad fick vi med 
oss? Hur tar vi med det i vårt vidare arbete. 
Styrelsekonferensen: Utvärderingssynpunkter. AF har kontakt med hotellet och har lämnat 
synpunkter. 
     
§9 Övriga frågor   
Avtackningsblomma till Frippe. 
Arbetsbeskrivning valberedning förtydligas gällande valberedningens uppdrag att titta på 
funktionerna. 
 
§10 Att-göra-listan 
Listan lästes upp och ett par punkter kunde strykas. 
 
§11 Nästa tre möten 
Nästa möten kommer att ske 15/1, 12/2 samt 12/3. Samtliga möten sker kl 18.30 på kansliet, 
Stångby, Vaksala. 
 
SS önskar påminnelse en vecka samt en dag i förväg till nästkommande möte. 
 
Samtliga påminns om att meddela via mail om vi avser komma eller inte inför varje möte. 
 
§12 Mötets avslutning 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 


