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SMC Uppsala 

Box 3057 

750 03  Uppsala 

Protokollförare:  

Gerry Andersson 
 Justerare: 

Kaisa Nordquist 
Plats för mötet: 

Stångby 
Sammanträdesdatum 

 

2015-08-05 

Klockslag: 

 

18.30 
Verksamhetsåret Sammanträde nr: 

2014-2015 11 
Närvarande: Kaisa Nordquist (KN), Gerry Andersson (GA), Anders Hjelm (AH), Mathias Arvidsson (MA), Jan Bondesson (JB), 
Torbjörn Lindgren (TL), Yvonne Rengren (YR) och Erik Andersson (EA). 

Frånvarande: Hans Elmegren (HE), David Lagerström (DA), och John Brundin (JB). 
Övriga närvarande: Örjan, Hassan och Sorin. 

 

 

1. Mötets öppnande.  

Ordföranden KN förklarar mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning. 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 
3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll nr 10 godkändes 

 

4. Ekonomi 

a) Intäkter 

Intäkterna är goda. 

 

b) Utgifter 

Utgifterna överstiger inte intäkterna. 

 

c) Kontoställning 

Ekonomin är fortsatt god. 

 

d) Övrigt 

Växelkassan, innehållande 1.000 kronor, har försvunnit från Rörken. 

 

Frågan om att ekonomiskt stödja klubbarnas aktiviteter hänskjuts till den styrelse som tillträder efter 

årsmötet i november. 

 

5. Post och skrivelser 

a) Mail etc. 

Hade inkommit information från Riks om att verksamhetsåret sannolikt kommer att ändras till kalenderår 

från och med 2016. 

 

b) Postboxen 

Endast räkningar har inkommit. 
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6. Informationsgruppen 

a) Informatören 

Tältet är på väg. SMC Uppsala län har fått 353 nya medlemmar. De som uppgett e-postadress kommer att 

inbjudas särskilt till touringen den 16 augusti. 

 

b) Redaktören 

Spalten är in skickad till MC-folket och där finns inbjudan till årsmötet med. 

 

c) Webmaster 

Webben uppdateras kontinuerligt. 

 

d) Mediaansvarig 

Inget att rapportera. 

 

e) Touringansvarig 

Fjällnoratouringen kommer att genomföras inligt tidigare planering. 

 

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 

Inget att rapportera. 

 

7. Trafikgruppen 

a) MCT-ansvarig 

Vi har två nya aspiranter. 

 

b) Rörkenansvarig 

Det är stor verksamhet på Rörken med fler deltagare än tidigare. Det behövs fler funktionärer. 

 

c) Storbaneansvarig 

Inget att rapportera. 

 

d) Avrostningsansvarig 

Inget att rapportera. 

 

e) Grusansvarig 

Grusansvarige har avgått från detta uppdrag. 

 

f) NTF-, TV- och TSR-ansvarig 

Inget att rapportera. 

 

g) Kioskansvarig 

Verksamheten flyter på med god försäljning. 
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h) Vägspanare 

Inget att rapportera. 

 

i) Övrigt 

Sekreteraren har blivit kontaktad av en medlem från SMC Stockholm län. Medlemmen hade vid köp av ny 

motorcykel fått ett presentkort på en grundkurs hos SMC. Presentkortet avser en avrostning eller knix, 

men medlemmen var mer intresserad av en gruskurs. Medlemmen frågade också om det var möjligt att 

omsätta presentkortet under nästa säsong. Den kursansvarige förklarade att gruskursen var förenad med 

en större kostnad, men att det inte mötte något hinder att utnyttja presentkortet för vad det avser under 

nästa säsong. 

 

8. Övriga rapporter 

Inget att rapportera. 

 

9. Övriga frågor 

Inget att rapportera. 

 

10. Nästa möten 

Nästa möten hålls 9 augusti, 21 oktober och 4 november. Samtliga klockan 18.30 i Stångby. Styrelsens 

planeringskonferens kommer att hållas 28-29 november. 

 

11. Mötets avslutning 

Ordförande anslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet:    Justerare: 

 

 

 

Gerry Andersson    Kaisa Nordquist 


