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

§1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr.8 godkändes.

§4 Ekonomi
a) Intäkter
Kassören var ej med och har ej redovisat ekonomin.

b) Utgifter
Kassören var ej med och har ej redovisat ekonomin.

c) Kontoställning
Kassören var ej med och har ej redovisat ekonomin.

d) Övrigt
Inget att rapportera.

§5 Post och skrivelser
a) Mail etc.
Inget att rapportera.

b) Postboxen
Faktura från ÖAM, deklarationsblankett, nytt kundkort från Axfood samt ett rek som vi inte
kunnat hämta ut då vi missat att lämna in fullmakt om vilka som ska kunna hämta ut rek. etc.
Därför bestämdes att Curth Andersson och Anders Hjelm skall ha fullmakt för att hämta ut
värdeförsändelser, John Brundin har redan fullmakt, övriga som har fullmakter som ligger
kvar på skall tas bort.

§6 Informationsgruppen
a) Informatören
Bidraget till länsspalten i MC-Folket nr. 6, är inskickat.

b) Redaktören
Inget att rapportera.

c) Webmaster
SS var inte med men meddelar att det varit en hel del strul med hemsidan.

d) Mediaansvarig
CA filar på en inbjudan till Uppsalatidningen om att följa med någon med en skjutsbar mc ut
till Rörken.

e) Touringansvarig
Touringen är färdigrekad och allting är klart. Vi beslutade att SMC står för inträdet till MC
Collection som är målet för touringen.

f) Väg‐ och fikaguideansvarig
Inget att rapportera.

g) Klubbansvarig
CA skall åka till Enköping och besöka Strul MC 6/6.

h) Rabatt‐ och sponsoransvar
HE har några sponsoravtal som fortfarande inte är utskickade.

i) Trafikskoleansvarig
CA har varit ned med flera värdebevis och värvningsfoldrar till Upplands Trafikskola som
hade slut på sina.

j) Övrigt
Inget övrigt.

§7 Trafikgruppen
a) MCT‐ansvarig
Vi har fått en förfråga från MCT i Västmanland om vi är intresserad av att köpa platser på
deras BKK 25/7, antingen för att sälja vidare själva eller att ge till utvalda instruktörer eller
liknande. Då intresset ute på Rörken var ganska lågt vid förfrågan så hoppar vi det.

b) Rörkenansvarig
Vi har haft ett lägre antal deltagare i år, till stor del pga dåligt väder, men den sista grusvägen
fram till kartingbanan har blivit belagd med 30mm stenkross vilket inte direkt ökar
dragningskraften. Vi har också tyvärr har haft problem med få tag på funktionärer till
kurserna, så vi måste försöka locka fler frivilliga. Vi har köpt in och kommer att sätta upp ett
nyckelskåp för att lösa problemet med nyckelförvaringen till Rörken.

c) Storbaneansvarig
Inget att rapportera.

d) Avrostningsansvarig
Nyckeln till fastigheten har tydligen inte återlämnats i tid, DL har haft nyckeln men eftersom
han inte var med på mötet vet vi inte om det är fixat än.

e) Grusansvarig
Kursen för landsvägscyklar kördes i torsdags med 16 deltagare som var nöjda och glada. På
fredag körs en tredagars grustouring med övernattning på vandrarhem, där har vi 14
deltagare och till skillnad från de andra kurserna är ekonomin ganska tight där, vad beträffar
kurserna har de gått med överskott, exakt hur mycket är ännu inte klart, då alla
reseräkningar inte har kommit in än.

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

g) Kioskansvar
Ansökan om fakturaköp hos Axfood har lämnats in av AH. Vi har svårt med bemanningen
även i kiosken som vanligt.

h) Övrigt
TRU-kursen 31/5 blev inställd pga för få deltagare, kursen 14/6 riskerar att röna samma öde,
då vi inte har några anmälda där än.

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

c) Övrigt
CA rapporterade ifrån den MC-gudstjänst han arrangerat.

§9 Övriga frågor
Riksårsmötet går av stapeln första helgen i september, vi går ut med en förfrågan till
styrelsen vilka som vill följa med ordförande och bestämmer efter det.

§11 Nästa tre möten
Nästa möten kommer att ske 12/8, 9/9 och 14/10, samtliga möten sker kl 18.30 på kansliet,
Stångby, Vaksala.

§12 Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.

