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SMC Uppsala 

Box 3057 

750 03  Uppsala 

Protokollförare:  
Gerry Andersson 
 Justerare: 
Kaisa Nordquist 
Plats för mötet: 

Stångby 
Sammanträdesdatum 

 

2015-05-06 

Klockslag: 

 

18.30 
Verksamhetsåret Sammanträde nr: 

2014-2015 9 
Närvarande: Kaisa Nordquist (KN), Gerry Andersson (GA), Anders Hjelm (AH), Mathias Arvidsson (MA), Jan Bondesson (JB), Torbjörn 
Lindgren (TL) och Erik Andersson (EA). 

Frånvarande: Hans Elmegren (HE), David Lagerström (DA), Yvonne Rengren (YR) och John Brundin (JB). 

 

 

1. Mötets öppnande.  

Ordföranden KN förklarar mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning. 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll nr 8 godkändes 

 

4. Ekonomi 

a) Intäkter 

Kassören var inte närvarande, men hade rapporterat till ordföranden att ekonomin var god. 

 

b) Utgifter 

Se föregående punkt. 

 

c) Kontoställning 

Se föregående punkt. 

 

d) Övrigt 

Kassören hade meddelat en synpunkt på att vin hade serverats till middagen vid en styrelsekonferens och 

att det inte fanns något beslut på detta och att det heller inte var förenligt med skatteverkets regler att 

bjuda på alkohol. Det har dock varit praxis att ett glas vin eller en öl serveras till middagen på SMCs 

bekostnad, men att detta inte hade kommit med i något protokoll.  

 

Styrelsen beslutade att SMCs medel, i framtiden, inte får användas till alkoholhaltiga drycker. 

 

Protokollsanteckning: Kassören hade meddelat ordföranden att hon, i händelse av att styrelsen godkände 

ovanstående händelse, reserverade sig mot beslutet. Då det inte är möjligt att reservera sig mot ett beslut 

som fattas på ett möte man själv inte deltar på tas denna synpunkt med som en anteckning till protokollet. 

 

5. Post och skrivelser 

a) Mail etc. 

Vi kan nu hämta och beställa reklammaterial från Riks via Taberg. 

Vi har fått förfrågan om att delta på Custom Bike Show och om vi ska delta på Start2ride. 
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b) Postboxen 

Till postboxen hade endast inkommit räkningar. 

 

6. Informationsgruppen 

a) Informatören 

Det hade inkommit 3 anmälningar om att delta på Riks årsmöte. 

Vårt eget årsmöte kommer att genomföras på kansliet i Stångby den 7 november 2015. 

 

b) Redaktören 

Redaktören meddelade att den senaste spalten ligger i Dropbox. 

 

c) Webmaster 

Webmastern meddelade att alla godkända protokoll nu ligger på vår webbplats. 

 

d) Mediaansvarig 

Mediaansvarig rapporterade att han hade varit och tittat på farthindret Actibump. Detta farthinder består av 

en lucka som faller ner och fordonet kör då emot en kant om man kör över gällande hastighetsbegräns-

ning. Det framgick av rapporten att själva luckan som är av metall kan bli hal och därmed utgöra en risk 

för motorcyklister.  

Vidare rapproterades att all verksamhet som vi bedriver i egen regi eller i samverkan med andra ska vara 

publika. 

 

e) Touringansvarig 

Touringansvarig meddelade att han får hjälp av Erik att lägga upp sträckningen på touringturen den 11:de. 

 

f) Väg- och fikaguideansvarig 

Inget att rapportera. 

 

g) Klubbansvarig 

Inget att rapportera. 

 

h) Rabatt- och sponsoransvarig 

Inget att rapportera. 

 

i) Trafikskoleansvarig 

Inget att rapportera. 

j) Övrigt 

Ordföranden rapporterade att vi kommer att delta vid Lelles MC den 9:de och vid Sulas den 10:de. 

 

7. Trafikgruppen 

a) MCT-ansvarig 

Inget att rapportera. 

 

b) Rörkenansvarig 

Informerades att verksamheten är igång och att kiosken är öppnad. För att hantera ekonomin har en 

surfplatta som är inkopplad mot iZettle betalningssystem inköpts. 

 

c) Storbaneansvarig 

Inget att rapportera. 

 

d) Avrostningsansvarig 

Avrostningskurser är nu genomförda vid två tillfällen med totalt 107 deltagare. 

 

e) Grusansvarig 
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Grusgruppen har genomfört två utbildningar. En endags med 30 deltagare och en tvådagars med 20 

deltagare. 

 

f) NTF-, TV- och TSR-ansvarig 

Inget att rapportera. 

 

g) Kioskansvarig 

Kioskverksamheten har kommit igång. Ett grossistkort överlämnas till Jan för inköp av varor till kiosken. 

 

h) Övrigt 

Trafiksäkerhetsrådet träffas 12 maj. 

 

8. Övriga rapporter 

Inget övrigt fanns att rapportera. 

 

9. Övriga frågor 

Informerades om att vi kommit överens med Östra Aros om att de installerar bredband på kansliet och vi 

delar på kostnaden för driften. 

 

10. Nästa möten 

De närmaste tre mötena kommer att hållas 17 juni, 5 augusti och 9 september. Samtliga möten hålls i 

Stångby med start 18.30- 

 

11. Mötets avslutning 

Ordförande anslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet:    Justerare: 

 

 

 

Gerry Andersson    Kaisa Nordquist 


