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§1 Mötets öppnande
Ordföranden MA förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 2 godkändes

§4 Ekonomi
a)Ekonomisk rapport från kassör:
SMC Uppsala Läns ekonomi är fortsatt god.

b) Övrigt
Inget under övrigt.

§5 Post och skrivelser
Mail, postbox, etc.
MA har fått ett mail från Storkurskonferensen med innehåll från alla grupper. Mailet skickas
till alla i Styrelsen.

§6 Informationsgruppen
a)Informatör och Redaktör
Vi beslutade att alla i styrelsen har en svart Hoodie/Collegetröja med vitt tryck. Namn ska
finnas med. KN tittar på gula västar som kan användas vid t ex touringar. Vidare tar KN med
prov på skjortor, T-shirt samt Piké till nästa styrelsemöte. MA undersöker vilka färger vi får
använda på dessa. Möte för Navet blir den 11/1 2016, klockan 18.30 i klubbkåken. MA
skriver nästa spalt i MC Folket.

b) Webmaster
MA har uppdaterat all handlingar från Årsmötet på vår hemsida. MA tar fram en lathund för
vad som behövs göras inför varje Årsmöte.

c) Touringansvarig, väg- och fikaguideansvarig
Vi har planerat in två nymedlemstouringar 2016. Den första blir den 12/6 med start klockan
11.00 från Beijer. Den andra blir den 14/8 klockan 10.00 med start från Beijer. Den andra
touringen ska avslutas på Rörken där vi bjuder på fika.
EA ska försöka få till en stämpeljakt med fikaställen. Alla hjälps åt med tips på caféer.

d) Klubbansvarig
OF tar kontakt med alla klubbar. Vi behöver få in material till Navet. Klubbkonferens kommer
ske i höst om intresse finns.

e) Rabatt- och sponsoransvarig, trafikskoleansvarig
EA ser över alla rabatter. EA tar kontakt med Hans Elmegren för överlämning av denna
funktion. EA ska ta kontakt med Trafikskolorna och försöka komma in så SMC kan synas vid
ffa. Riksettan.

§6 Trafikgruppen
a)MCT-ansvarig
MCT hade ett eget möte under Storkurshelgen. Där togs det bla upp den varierande kvalitén
på GI. Även hur olycksfallsstatistiken kan förbättras på våra kurser.

b) Rörkenansvarig
Styrelsen beslutade att sänka avgiften för deltagare under 26 år till 100 kronor på våra KNIX
kurser ute på Rörken. Alla tider för 2016 är klara. Östra Aros har tagit fram ett förslag på
avtal mellan SMC Uppsala Län och Östra Aros. Avtalet reglerar parternas åtaganden
gentemot varandra. MA skickar ut Avtalet för påsyn. Beslut tas vid nästa styrelsemöte. EA
undrar om det finns behov av ett värdeskåp ute på Rörken. Frågan skickas vidare till Rörken
gruppen som får besluta i detta.

c) Avrostningsansvarig
David Lagerström-adjungerad- får i uppdrag att ta kontakt med Bilprovningen i Fyrislund för
att diskutera om vi kan använda deras område för avrostningen 2016.

d) Grusansvarig
Den 23-24/4 har Grusinstruktörerna avrostning. Övriga datum är inte riktigt spikade.
Kurstillfällen kommer dock bli under både vår och höst samt en grustouring.

e) NTF-, TV-, TSR-ansvarig
MA har skrivit ett yttrande till Uppsala Kommun angående hänsyn till MC i trafikplanering.

f) Kioskansvar
Inget att rapportera

§7 Övriga rapporter samt information från ordförande
SMC Riks vill att alla Distrikt tar fram en Nollvisionsväg. För SMC Uppsala Län blir det gamla
Stockholmsvägen som används flitigt av MC åkare. Vi ska titta närmare på en sträcka på ca
1-2 mil och hur vi kan göra denna etapp mer MC vänlig. OF påbörjar arbetet och sedan får
alla i styrelsen vara med och ge feed-back.

§8 Övriga frågor
§9 Nästa tre möten
Nästa tre möten: 17/12, 14/1 och 11/2

§10 Mötets avslutning
MA förklarade mötet avslutat.

