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

§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
Rörkentian och de bensinersättningar som instruktörerna valt att avstå till SMC har betalts till
SMCs fonder enligt de önskemål som funnits från instruktörerna.
JB har kollat räntor och Marginalen bank är den som har högst ränta, 2,2%, men då är det
trettio dagars uttag, annars är SBAB bäst på 1,95%. Vi beslutar att flytta pengarna från
Länsförsäkringar Bank till Marginalen Bank och flytta en del av pengarna från Plusgirot till
SBAB.

§5 Post och skrivelser
a) Mail etc.
CA har fått mail från HS angående grusgruppen, se 7e

b) Postboxen
Faktura hyra. Tack från SMCs olika fonder som fått bidrag från Rörkenkörningarna förra året.
Påminnelse från Skatteverket om kontrolluppgifter, JB kollar. Brev från Riks om en kampanj
från Motormännen om blinkerskoll, Motormännen vill ha hjälp att stå i en korsning t. ex. vid
morgonrusningen och räkna användningen av blinkers.DL ställer upp om han kan.

§6 Informationsgruppen
a) Informatören
CA håller på med nästa länsspalt.

b) Redaktören
Navet är klart och tryckt, det blev tryckning på Knivsta Tryckeri och det blev bra i slutändan,
även om det blev lite stökigt eftersom FS flyttade till Jönköping och nu har hoppat av, som tur
var tog DL på sig att göra klart Navet. Någon ny redaktör har vi inte, men CA och DL kommer
att hjälpas åt under resten av året.

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

d) Mediaansvarig
Inget att rapportera.

e) Touringansvarig
Förslag från TL på en tvådagarstouring i juni, men då det redan är klart i Navet att det är en
endagarstouring får vi ta det nästa år i så fall.

f) Väg- och fikaguideansvarig
Inget att rapportera.

g) Klubbansvarig
AE var ej med och har ej meddelat något.

h) Rabatt- och sponsoransvar
DäckCity har meddelat intresse att vara med på Rörkenvästarna.
DäckCity skall i och med det läggas in som sponsor på hemsidan. P A Larsson skall tas bort
då verksamheten upphört, Epokgården var inte så intresserade av att lämna rabatt under
högsäsong och skulle återkomma om hur de ville göra, men har inte gjort det, så de skall
också tas bort.. I övrigt så ska rubriken ”knuttevänliga fikaställen” bort från hemsidan.

i) Trafikskoleansvarig
Inget att rapportera.

j) Övrigt
CA har varit på ordismöte och informerade därifrån enligt minnesanteckningar som ligger i
dropboxen. Den största saken var att det finns förslag på att flytta verksamhetsåret till
kalenderår. Detta gäller naturligtvis Riks men kan även komma att beröra Distrikten. TL har
pratat med PA Larsson, han har lagt ned firman så och han har för närvarande inte tid att
hålla någon mek-kurs.

§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig
RS har gjort och uppdaterat listan på alla kurser i Uppsala, Stockholm och Södermanlands
län. Det är dålig uppslutning på HLR-kursen så nu har RS skickat ut förfrågan till de som gick
HLR-utbildning 2012 för att fylla upp platserna. RS har skickat en förfrågan om priser på
Rörkenvästarna och fått svar, 150:- plus moms minus 15%, inklusive tryck.Eventuellt
kommer västarna inte finnas kvar i sortimentet hos Trycket Mora, så han har även kollat
priser hos en del andra företag. När det gäller reklam så har vi DäckCity som är klara, Lelles
och Nybrons Trafikskola är förmodligen också med, dock så vill alla ha bästa plats(!), ett
förslag av AF framfördes att trycka olika reklam på respektive västfärg för att tillgodose allas
önskemål, RS kollar detta.

b) Rörkenansvarig
YCC har sagt ifrån 4 maj, eventuellt kommer de på en vanlig måndag istället. Vi har haft ett
möte i Rörkengruppen, och kommer att göra om lite på kontoret bl. a. ta dit ett plåtskåp som
ÖAM lånar ut. Vi bestämde också att köpa en ny scanner för de nya körkorten, RS har gjort
detta. En Rörkentröja för funktionärer skall tas fram under året om vi får sponsring på den,
AH kollar detta.

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
blev klart under styrelsemötet då DL fick bekräftelse att det var ok.

e) Grusansvarig
Lite oklart just nu, då Ingemar Karlsson som skulle göra informationen har meddelat att han
inte har tid att göra någonting just nu pga. av jobbet. Grusgruppen har möte imorgon onsdag
12/3 och löser förhoppningsvis de problem som uppstått.

f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig
Inget att rapportera.

g) Kioskansvar
JB ska ta fram ett registreringsbevis till Axfood, för att vi ska kunna handla på faktura.

h) Övrigt
Inget att rapportera.

§8 Övriga rapporter
a) Från SMC Riks
Inget att rapportera.

c) Övrigt
Inget att rapportera.

§9 Övriga frågor
Fikakvällen i början av mars var väldigt lyckad, kvällens tema var resor och vi hade ca: 15-20
deltagare. Nästa fikakväll i början av april kommer att ha kurser som tema.

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

§11 Nästa tre möten
Nästa möten kommer att ske 8/4, 13/5 och 3/6 samtliga möten sker kl 18.30 på kansliet,
Stångby, Vaksala.

§12 Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.

