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§1	Mötets	öppnande	
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

§2	Godkännande	av	dagordningen	
Den föreslagna dagordningen godkändes. 

§3	Föregående	protokoll	
Föregående protokoll nr.9 godkändes med ändringen av plats till CA:s hem i Ulleråker. 

§4	Ekonomi	

a)	Intäkter	
Kassören redovisade intäkterna för juni och juli. 

b)	Utgifter	
Kassören redovisade utgifterna för juni och juli. 

c)	Kontoställning	
Ekonomin är fortsatt god. 

d)	Övrigt	
Vi har fått tillbaks en hundralapp från banken (Loomis) som ej är godkänd längre. Den har 
tagits emot ute på Rörken. 

§5	Post	och	skrivelser	

a)	Mail	etc.	
Inget att rapportera. 



b)	Postboxen	
Diverse post från Nordea etc. 
 

§6	Informationsgruppen	

a)	Informatören	
Bidraget till länsspalten i MC-Folket nr. 7, är inskickat, det har skickats ut till samtliga i 
styrelsen via mail. 

b)	Redaktören	
Vi har försökt lägga ut lite nyheter på hemsidan under sommaren. 

c)	Webmaster	
SS var inte med men har inte haft några synpunkter. 

d)	Mediaansvarig	
CA har än så länge inte haft tid att prata med Uppsalatidningen. 

e)	Touringansvarig	
Touringarna har genomförts som planerat, dock hade vi få deltagare i juni (vi var tre). 
Nymedlemstouringen var det 9 motorcyklar med varav 4 från styrelsen. 

f)	Väg‐	och	fikaguideansvarig	
Inget att rapportera. 

g)	Klubbansvarig	
CA skall åka till Enköping och besöka Strul MC, det har ännu inte blivit av. 

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

i)	Trafikskoleansvarig	
 Inget att rapportera. 

j)	Övrigt	
Inget övrigt. 

§7	Trafikgruppen	

a)	MCT‐ansvarig	
Inget att rapportera. 

b)	Rörkenansvarig	
Vi har haft ett lägre antal deltagare i år och har även haft problem med lågt antal 
funktionärer, vi håller på att rekrytera några nya aspiranter dock. 

c)	Storbaneansvarig	
Inget att rapportera. 



d)	Avrostningsansvarig	
Inget att rapportera. 

e)	Grusansvarig	
Kursen i Kungsängen hölls med fullt deltagarantal (30 st) och var mycket lyckad. 
Grusgruppen kommer att skicka 6 deltagare till Touratechs Offroad School den 20-21/9, 
kostnaderna täcks av de intäkter som kommit in på grusverksamheten i (inklusive 
Kungsängenskursen). 

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

g)	Kioskansvar	
Vi har svårt med bemanningen även i kiosken som vanligt och framförallt med att handla till 
kiosken. 

h)	Övrigt	
Inget att rapportera. 

§8		Övriga	rapporter	

a)	Från	SMC	Riks	
Info om riksårsmötet, kallelse till ordismötet (i samband med riksårsmötet), info om 
konferenshelg 15-16/11, motionerna till riksårsmötet 

c)	Övrigt	
Inget att rapportera. 

§9	Övriga	frågor	
Följande ifrån distriktet kommer att åka till riksårsmötet: CA, KN, RS, HE. 
Årsmötet för distriktet kommer att hållas på Göteborgs Nation den 9/11 kl. 16.00. 
CA tar hand om verksamhetsberättelse etc. samt kallelse i MC-folket etc. 
Styrelsen beslutade skicka en blomma till vår gamle ordförande Anders Johansson som har 
blivit sjuk, RS fixar. 

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

§12	Mötets	avslutning	
Ordförande avslutade mötet. 


