Utfärdare:

UPPSALA LÄN

Anders Hjelm
Justerare:

Curth Andersson
Plats för mötet:

Box 3057
750 03 Uppsala
info@smcuppsala.se
www.smcuppsala.se
Organisationsnummer: 802427-3040

Stångby
Sammanträdesdatum:

2014-04-08
Verksamhetsåret:

2013-2014

18.30
Sammanträde nr:

7

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

§1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr.6 godkändes.

§4 Ekonomi
a) Intäkter
Kassören var ej med men hade skickat en ekonomisk rapport.

b) Utgifter
Kassören var ej med men hade skickat en ekonomisk rapport.

c) Kontoställning
Ekonomin är fortsatt god.

d) Övrigt
Inget att rapportera.

§5 Post och skrivelser
a) Mail etc.
CA har fått mail från Riks om länstians utvecklingskassa, denna skickades ut till styrelsen
och den synpunkt som kom in från AF att dessa pengar mest skulle vara för de distrikt som
inte har några pengar, vidarebefordrades till Riks.

b) Postboxen
Utskick från ”Speed for Need”, kallelse till extra årsmöte NTF, kallelse Trafiksäkerhetsrådets
vårmöte

§6 Informationsgruppen
a) Informatören
Bidraget till länsspalten i mars kom inte med då den skickades in lite för sent, det mesta i
texten kommer dock med i Navet som kommer med nästa Mc-folket. Lite text till hemsidan
har skrivits.

b) Redaktören
Inget att rapportera, förutom att Fari vill att vi plockar bort honom från maillistor etc. då han
fortfarande får en massa mail från olika håll.

c) Webmaster
Sedvanlig aktivitet inför säsongen med kurser och aktiviteter. En del strul med hemsidan har
det varit.

d) Mediaansvarig
Inget att rapportera.

e) Touringansvarig
Rutten till touringen i juni är klar, det kommer att bli en ganska lång heldagstouring, med ett
museibesök.

f) Väg‐ och fikaguideansvarig
TL har gjort en lista på de fikaställen som skall vara med med info för respektive ställe.

g) Klubbansvarig
Inget att rapportera.

h) Rabatt‐ och sponsoransvar
Avtal klara med Däckcity, Lelles och Nybrons för Rörkenvästarna. I övrigt är Nyströms, K3
och Apello klara som sponsorer.

i) Trafikskoleansvarig
CA ska lämna broschyrer till de trafikskolor som har mc-utbildning i veckan som kommer.

j) Övrigt
Inget övrigt.

§7 Trafikgruppen
a) MCT‐ansvarig
HLR-kurserna genomfördes som planerat, tyvärr blev det inte helt fullt på kurserna, men de
var mycket bra tyckte de styrelseledamöter som var med. Västarna till Rörken är beställda, vi
har fått sponsring för hela summan. Det uppstartsmöte som var planerat till 12/4 har blivit
inställt då uppslutningen var för liten

b) Rörkenansvarig
YCC har återkommit och vill förmodligen ha sin kurs i alla fall, nu skall de lämna besked
senast till påsk. Vi har en hel del inbokningar redan.
K3 (Ducatisäljare) vill visa upp sig på Rörken, vill de ha någon inblandning i vår verksamhet,
typ provkörningar, tält i depån etc. får de betala för det (typ Lellesdagen), men de är
välkomna att stå på grusplanen utan kostnad om de vill, så länge de inte stör vår
verksamhet.
RS har jagat en scanner som kan ta de nya körkorten, den han köpte tidigare fungerade inte.
Nu har han hittat en hos Lelles som är begagnad, vad den ev. kommer att kosta är inte klart,
men eventuellt kvittar vi den summan, mot en del av betalningen för tröjreklamen.

c) Storbaneansvarig
Inget att rapportera.

d) Avrostningsansvarig
DL var ej med, men allting är i stort sett klart.

e) Grusansvarig
Alla kurser är klara är och tvådagarskursen är fullbokad.

f) NTF‐, TV‐, TSR‐ansvarig
Kallelser till NTF:s extra årsmöte och Trafiksäkerhetsrådets vårmöte, RS går ev. på NTF:s
möte.

g) Kioskansvar
Inget att rapportera

h) Övrigt
TRU-kursen klar och utlagd på hemsidan.

§8 Övriga rapporter
a) Från SMC Riks
Ang. Länstian, se §5a.

c) Övrigt
Inget att rapportera.

§9 Övriga frågor
SS har mailat kommunen angående användning av saltlösning i samband med tvättning av
gator. Enligt kommunen så blir det inte halare än vid vanligt regn, trots medierapporter från
andra kommuner om motsatsen.
KN som representant för valberedningen undrade om behovet av en vice sekreterare
verkligen finns eller om man kan omvandla posten till en vanlig ledamot.
KN ville också att vi lyfte förfrågan om vägspanare från Riks så att den syntes även på vår
hemsida så här när säsongen börjar.
RS har städat på kansliet (i tre timmar).

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

§11 Nästa tre möten
Nästa möten kommer att ske 13/5, 3/6 och 12/8, samtliga möten sker kl 18.30 på kansliet,
Stångby, Vaksala, förutom mötet i juni som sker hemma hos ordförande i Ulleråker.

§12 Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.

