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SMC Uppsala 

Box 3057 

750 03  Uppsala 

Protokollförare:  

Gerry Andersson t.o.m. §7, därefter Anders Hjelm 
 Justerare: 

Kaisa Nordquist 
Plats för mötet: 

SMC Kansli Stångby Vaksala 
Sammanträdesdatum 

 

2015-02-11 

Klockslag: 

 

18.30 
Verksamhetsåret Sammanträde nr: 

2014-2015 6 
Närvarande: Kaisa Nordquist (KN), Gerry Andersson (GA), Anders Hjelm (AH), David Lagerström (DA), Mathias Arvidsson (MA), Jan 
Bondesson (JBo), Torbjörn Lindgren (TL) och Erik Andersson (EA). 

Frånvarande: Hans Elmegren (HE), Yvonne Rengren (YR), John Brundin (JB) och Mikael Ollgren (MO) 

 

1. Mötets öppnande. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

 

2. Dagordning: 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

4. Ekonomi 

a) Intäkter 

Det fanns inget att rapportera 

 

b) Utgifter 

Det fanns inget att rapportera 

 

c) Kontoställning 

Ekonomin är fortsatt god 

 

d) Övrigt 

Det fanns inget att rapportera 

 

5. Post och skrivelser 

a) Mail 

Det har kommit mail från Riks om vägspanarna, likabehandlingspolicyn och policy mot kränkande 

särbehandling.  

 

b) Post 

Det har kommit ett brev till kassören och ett brev från NTF. 

 

6. Informationsgruppen 

a) Informatören 

Efter en diskussion om att ta fram profilkläder till styrelsen för att göra dessa mer synliga på olika typer av 

sammankomster i SMCs regi beslutades att det skulle beställas en hoodjacka eller collegetröja samt en 

softshelljacka till var och en i styrelsen. 
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b) Redaktören 

Spalten till MC-folket är inskickad. Vi gick igenom ett utkast till Navet som efter några justeringar ska gå i 

tryck och skickas till medlemmarna. En länsträff kommer att anordnas den 12 augusti med start i Uppsala 

för vidare färd till Fjällnora. En timme före avfärd kommer vi at ställa upp våra motorcyklar för att på så sätt 

dra uppmärksamhet till vår verksamhet. 

 

c) Webbmaster 

Det har gjorts uppdateringar på webben. Vi ska uppmana klubbarna att lägga in sina aktiviteter på 

webben. Det saknas fortfarande presentation av några i styrelsen på webben. Berörda uppmanades att 

inkomma med en presentation så snart som möjligt. 

 

d) Mediaansvarig 

Det fanns inget att rapportera. 

 

e) Touringansvarig 

Alla medlemmar kommer att inbjudas till en touringrunda den 14 juni och den 16 augusti kommer en tur att 

genomföras där särskilt nya medlemmar inbjuds att delta. 

 

f) Väg- och fikaguideansvarig 

Det fanns inget att rapportera. 

 

g) Klubbansvarig 

Svackan har lagts ner. 

 

h) Rabatt- och sponsoransvarig 

Det fanns inget att rapportera 

 

i) Trafikskoleansvarig 

Anderssons trafikskola har visat intresse av att någon från SMC kommer till riksettan och informerar om 

vår verksamhet. I samband med detta ska vi ge trafikskoleeleverna olika erbjudanden. 

 

j) Övrigt 

Det fanns inget att rapportera. 

 

§7 Trafikgruppen 

a) MCT-ansvarig 

AH har haft kontakt med Margareta Staun som höll HLR-kurserna förra året och hon är villig att hålla dem 
i år också, kostnaden är samma som förra året 650:-/h och vi kommer att köra två halvdagskurser samma 
dag för att få ned kostnaden för utrustningen som MS hyr av Akademiska per dag, kursdag blir preliminärt 
16/3. Vi har mellan 10 och 15 instruktörer som anmält sig till den nationella instruktörskonferensen 21-
22/3, vissa av dem tillhör Stockholm men eftersom de har jobbat mycket ute på Rörken har vi erbjudit oss 
att betala för dem då Stockholm inte kommer att göra det. Kostnaderna är 900:- per deltagare plus 
resekostnaderna där vi kommer att påbjuda samåkning. Alla kurser lades upp i anmälningssystemet till 
Mc-mässan och vi har redan fått in ett stort antal anmälningar, på ett par gruskurser är redan hälften av 
alla platser bokade.  

b) Rörkenansvarig 

Rörken- och Tuvängengrupperna hade möte i helgen 8/2 där vi diskuterade en utveckling av de 
funktionärsdagar som vi haft framförallt på Rörken. Vi kommer denna säsong att ha tre utbildningsdagar 1 
maj på Tuvängen, 21 juni och 26 juli på Rörken där vi kommer att köra det utbildningsprogram Stockholm 
tog fram för sina AI för några år sedan och som benämns ”sitta, titta, gasa”, vi kommer även att inbjuda 
funktionärer från andra distrikt att vara med. AH har även varit på ett möte om rekrytering av aspiranter 
som Riks har dragit igång för att få en mer likvärdig process för både rekrytering och utbildning av 
aspiranter både på storbana och för grundkurser. 
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Lena Landerholm har skickat en förfråga om hennes klubb Distans MCK kan få hyra Rörken för en egen 
bandag utan några av våra instruktörer. Då Lena är en flitig funktionär på Rörken och lovar att det är en 
seriös intern utbildningsdag det handlar om, så går styrelsen med på förfrågan och sätter priset till 3000:-. 

c) Storbaneansvarig 

Det fanns inget att rapportera. 

d) Avrostningsansvarig 

Vårens avrostningar blir lördag 25/4 och söndag 3/5 på samma plats som förra året dvs. Söderforsgatan. 
Då en trafikskola kommer att ha mopedutbildning där vi brukar ha våra bromsövningar kommer vi att flytta 
dessa till Opus bilprovnings baksida, Opus kommer att ha öppet båda dagarna för besiktning av de 
deltagare som anmäler sitt intresse, men det ska inte innebära några problem för bromsövningarna. 

e) Grusansvarig 

Grusgruppen har möte 15/3. Kurserna är utlagda på webben i samband med Mc-mässan och vissa av 
dem är redan halvfulla. 

f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig 

Vi har fått en kallelse till TSR:s årsmöte 24/2, MA går på det., NTF har årsmöte 26/3 MA går på det också. 

g) Kioskansvar 

Det fanns inget att rapportera. 

h) Vägspanare 

Vi ska försöka göra reklam för att våra medlemmar skall bli vägrapportörer åt Trafikverket. Vi ksa försöka 
använda Strada till att punktmarkera vissa vägar. 

i) Övrigt 

Det fanns inget att rapportera. 

§8  Övriga rapporter 

a) Från SMC Riks 

Inget, förutom ett mail från Riks till vägspanarna om vajerräcken. 

b) Övrigt 

Riks har skickat ut en inbjudan till ordiskonferens 7/3, KN åker. 

§9 Övriga frågor 

EA har fixat adresslappar till postboxen, TL har fyllt 60 år och gratulerades av styrelsen. 

§11 Nästa tre möte 

Nästa möte kommer att ske 11/3, 8/4 och 6/5 kl. 18:30 vid i Stångby. 

§12 Mötets avslutning 

Ordförande avslutade mötet. 

 

  

 

Vid protokollet (t.o.m. §7) Vid protokollet (fr.o.m. §7) Justerare: 

 

 

 

Gerry Andersson  Anders Hjelm  Kaisa Nordquist 


