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Närvarande: Närvarande: Curth Andersson (CA), Roger Söderbom (RS), John Brundin (JB),
Tommy Gustafsson (TG), Torbjörn Lindgren (TL), Anders Hjelm (AH), David Lagerström
(DL),
Adjungerad:
Frånvarande: Jan Lindberg (JL), Mikael Ollgren (MO), Sorin Srbu (SS), Hans Elmegren
(HE), Ann Ekman(AE), Håkan Sjölund (HS), Anna Foyer (AF), Fari Sah (FS)

§1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr.4 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
CA har fått sitt nya bankkort.
Nästa år skall kontrolluppgifter på alla resräkningar skickas ut.
JB kontrollerar om vi inte kan få bättre ränta på de pengarna vi har stående hos
Länsförsäkringar.

§5 Post och skrivelser
a) Mail etc.
Ett mail angående en vinnare i julkalendertävlingen som inte fått sin vinst har inkommit. Pga.
lite missförstånd så hade någon annan fått priset, RS löste det med att erbjuda honom
presentkort på två Knix-körningar vilket han blev nöjd med.

b) Postboxen
Svar från U-a Kommun på breven RS har skrivit om Mc-parkering och Actibump har
inkommit. Årsbesked från Länsförsäkringar bank har inkommit.

§6 Informationsgruppen
a) Informatören
Vi ska försöka få till nyheter på hemsidan och Facebook med jämna mellanrum. CA kommer
försöka åka runt till alla klubbar i länet för att försöka få till lite bättre kommunikation med
dem.
MC-Folket nr 3 har passerat sista datum för manus, CA har skickat in spalten, hädanefter
kommer han att skicka ut den till styrelsen innan den skickas in för att få synpunkter på om
något är missat.

b) Redaktören
En diskussion om tryckning vs kopiering fördes, CA har fått fem offerter med den lägsta från
X-O Graf, samtliga för kopiering. Han kommer också att ta en offert ifrån Knivsta tryckeri på
tryckning, när han får den så mailar han ut dem och vi beslutar via mail.
Stoppdatum för Navet är 25/2, RS saknade viss text i den senaste versionen av Navet, FS
måste skicka ut en korrektur senast en vecka innan stoppdatum, CA tar kontakt med FS om
detta.

c) Webmaster
SS var ej med och har ej meddelat något.

d) Mediaansvarig
Ett reportage om SMC:s frågor om Actibump kom till slut i Uppsalatidningen.

e) Touringansvarig
Datum klara för de två touringarna vi själva arrangerar.

f) Väg- och fikaguideansvarig
TL tog upp en fråga om hur reglerna ska vara för fikaställen på hemsidan, HE vill inte att
fikaställen som lämnar rabatt ska finnas med under rabattställen. TL och HE får prata sig
samman om detta så får vi ta det på ett styrelsemöte när bHE är med.

g) Klubbansvarig
AE har varit i kontakt med klubbarna om de vill ha med något i Navet, men inget mer har
influtit.

h) Rabatt- och sponsoransvar
HE var inte med.

i) Trafikskoleansvarig
Inget att rapportera.

j) Övrigt
Efter styrelsemötet skall vi gå igenom profilkläderna uppe på kansliet, de nya i styrelsen skall
ha en skjorta och en college/hoodie var, vi ser vad som finns och vad som behövs beställas,
AH tar hand om beställningen. Vad övriga kläder beträffar får alla i styrelsen ta vad de vill ha,
vi skall inte ha något lager av kläder på kansliet längre. Vi beställer det var och en behöver
när det behövs och kläderna behöver ej återlämnas när man lämnar styrelsen.
TL försöker ta kontakt med PA Larsson angående mek-kurs, han har försökt tidigare men
inte fått något svar.

§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig
HLR-kursen genom Patrik skulle hamna på ungefär samma pris som vår gamla kurs, men
endast under förutsättning att kursen blev fullsatt med 14 deltagare då kurspriset var fast. Då
vi på vår gamla kurs betalade per deltagare och maxantalet då var 6 st samtidigt som vi har
bara 12 st som ska gå kursen, så kändes det säkrare rent ekonomiskt att välja vårt gamla
alternativ. Så vi har bokat två kurser i mars med vår gamla kursansvarige Margareta Staun
RS och AH har haft möte med MCT i Stockholm för att samordna datum för kurser både för
instruktörer och för allmänheten.
Patrik kommer till Stockholm för möte om ERP 18/2, AH kommer att gå.

b) Rörkenansvarig
Vi kommer att få låna ett plåtskåp ifrån ÖAM att ha på kontoret ute på Rörken. Lellesdagen
är spikad med Lelles och det har redan börjat rulla in anmälningar på våra (ordinarie)
körningar. AH har haft kontakt med en ny person på YCC som har tagit över ansvaret för
Knixkörningen, någon definitiv bokning har dock inte gjorts än.

c) Storbaneansvarig
Inget att rapportera.

d) Avrostningsansvarig
DL har kontakt med Stams fastigheter, Grönlunds och Opus, han har fått ett positivt muntligt
svar från Stams och Grönlunds, Opus speciella MC-besiktning i samband med avrostningen
är inte klart än.

e) Grusansvarig
Alla kurserna klara, däremot så kommer kursen i Kungsängen att ekonomiskt förmodligen att
gå igenom SMC Stockholm

f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig
TSR har årsmöte 12/2, RS går. NTF har inte hörts av.

g) Kioskansvar
Inget att rapportera.

h) Övrigt
Vi har fått svar från Kommunen både på Actibump och MC-parkeringar. Vad beträffar
Actibump fick vi ett något nedlåtande svar som menade att de beaktat de synpunkter vi har.

Vad beträffar MC-parkeringar fick vi ett mer positivt svar där Kontoret för samhällsutveckling
menade att de kommer att utreda möjligheten till flera MC-parkeringar enligt vår skrivelse
och lämna in förslag till gatu- och samhällsnämnden för beslut.

§8 Övriga rapporter
a) Från SMC Riks
CA har fått kallelse till ordismöte 8/3 i Borlänge

c) Övrigt
Inget att rapportera.

§9 Övriga frågor
Fikakvällen i början av februari var väldigt lyckad, Polisen var här och vi hade ca: 20
deltagare. Nästa fikakväll i början av mars kommer att ha resor som tema.

§10 Att-göra-listan
Har ej uppdaterats denna gång.

§11 Nästa tre möten
Nästa möten kommer att ske 11/3, 8/4 och 13/5 samtliga möten sker kl 18.30 på kansliet,
Stångby, Vaksala.

§12 Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.

