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2015-2016
Närvarande: Mathias Arvidsson (MA), Kaisa Nordquist(KN), Jan Bondesson(JB), Erik
Andersson(EA), Björn Ström(BS), Olle Furåker(OF), Torbjörn lindgren(TL), David
Lagerström(DL) under punkt 6c, Anders Hjelm (AH) under punkt övriga och framåt
Frånvarande: Yvonne Rengren, Sorin Srbu, Mikael Ollgren, Jan Lindberg

§1 Mötets öppnande
Ordföranden MA förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr.3 godkändes

§4 Ekonomi
a)Ekonomisk rapport från kassör
SMC Uppsala Län har en fortsatt god ekonomi.
b) Övrigt
Yvonne Rengren får i uppdrag att se över möjligheten att byta från Nordea till Sala Sparbank
då den banken har bättre räntor osv. Alla ärenden kan skötas via web och de har alla system
via Swedbank.

§5 Post och skrivelser
a)Mail etc.
MA har skickat e-mail till alla i styrelsen från Storkurshelgen där alla gruppers arbeten
redovisades.

b)Postboxen
Inget särskilt som inkommit förutom räkningar.

§6 Informationsgruppen
a)Informatör och Redaktör
MA har undersökt vad som gäller med färger för profilkläder och det är valfritt men vi ska
försöka hålla oss till SMCs färgkombinationer. Dock måste den grafiska profilen följas. MA
tar kontakt med Tonis Reklam och tittar på skjortor och gör en beställning på Hoodie till alla.
MA har skrivit Spalten till nästa MC-Folket.
b)WebmasterMA har efterlyst foton till Navet via hemsidan. MA ska ta fram en lathund för
Webbsidan. Sponsorerna på hemsidan är uppdaterat. Även kalendern är uppdaterad med de
senaste. SS har nu behörighet.
c)Touringansvarig. Väg- och fikaguideansvarig EA samlar in caféer som kan tänka sig
vara med i Stämpeljakten. MA fixar stämplar via Tonis Reklam. Se Oss Kampanjen den 7/5

kräver tillstånd från kommunen. EA tar kontakt med ansvariga tjänstemän på kommunen
samt polisen under januari månad. Vi ska inte kalla detta för kortege utan demonstration så
vi lättare får tillstånd av polisen att genomföra detta med ”kortege” genom staden. MA kollar
om SMC Riks kan ordna med vimplar, ballonger eller dylikt. Svedea är inbjudna och någon
från Riks kommer också att delta. Klubbarna bjuds in att ha egna bord osv.

d)Klubbansvarig
OF tar kontakt med alla klubbar angående SeOss Kampanjen.

e)Rabatt- och sponsoransvarig. Trafikskoleansvarig
MA-nya sponsorer till hemsidan har tillkommit. EA forsätter att försöka hitta fler sponsorer

f) Aktiviteter
Sören Uppman ska hålla GPS kurs för SMCs medlemmar. Han gör detta gratis men
deltagarna får betala en summa på minimum 100:- till Barncancerfonden. Sören Uppman får
återkomma med datum. I gengäld ligger hans företag som sponsor på vår hemsida. Avtal
finns.

§6 Trafikgruppen
a)MCT-ansvarig
Inget att rapportera

b)Rörkenansvarig
Avgiftssänkningen för ungdomar upp till 26 år har gjort succé. Avgiften blir 100 kronor. Ev
kommer MC-Folket att skriva om detta i kommande nummer. Styrelsen beslutade enhälligt
att godkänna att vi skriver på avtalet mellan SMC Uppsala Län och Östra Aros MC klubb
som reglerar våra åtaganden för nyttjandet av Rörken. AH var ej med vid beslutet men hade
skickat ett positivt svar via mail.

c)Avrostningsansvarig
DL redogjorde för lite olika alternativ för nästa års avrostning. Styrelsen enades om att vi går
vidare med Bilprovningen i Fyrislund. De kan ha öppet för besiktning samtidigt. Datum blir
17/4 och 23/4. DL har fortsatt kontakt med Bilprovningen.

d)Grusansvarig
Inget att rapportera.

e) NTF-, TV-, TSR-ansvarig
Inget att rapportera

f) Kioskansvar
Inget att rapportera

g) Övrigt
§7 Övriga rapporter samt information från ordförande
a) Från SMC Riks MA visade rapporten från Strada. SMC Riks har inlett ett samarbete med
Svedea. OF har kört sträckan Vilan-Vassunda och tagit foton. OF och BS ger förslag till
nästa möte hur den kan göras mer trafiksäker för MC. Därefter hjälps vi åt att titta och
komma med förslag.

b) Övrigt
§8 Övriga frågor
AH var med på årets Riksårsmöte i Borlänge som representant från styrelsen. Någon hade
vält AHs MC och självkostnaden gick på 5000 kronor. Vi tar upp detta till beslut vid nästa
styrelsemöte om vi ska ersätta AH för denna kostnad.

§9 Nästa tre möten
14/1, 11/2 och 10/3. Tiden är 18.30

§10 Mötets avslutning
MA förklarade mötet avslutat.

