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Närvarande: Närvarande: Anders Hjelm (AH), Mathias Arvidsson (MA), Jan Bondesson
(JB), Torbjörn Lindgren (TL), Erik Andersson(EA), Olle Furåker(OF), Björn Ström(BS) (från
§7)
Frånvarande: Jan Lindberg (JL), Mikael Ollgren (MO), Yvonne Rengren (YR), David
Lagerström(DL), Sorin Srbu,

§1 Mötets öppnande
Ordföranden MA förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr. 4 godkändes

§4 Ekonomi
a) Ekonomisk rapport från kassör: låg aktivitet, fortsatt god ekonomi.
b) Övrigt: Beslutades att byta bank till Sala Sparbank, vi kommer att flytta både
kontot på Länsförsäkringar och Nordea då vi får bättre ränta på pengarna på Sala
Sparbank, YR o MA kommer att fixa allt det praktiska.

§5 Post och skrivelser
Postboxen flyttad, finns nu på Björkgatan 77.

§6 Informationsgruppen
a) Informatör och Redaktör:
Då KN gått ur styrelsen kommer MA att ta båda posterna, Informatörsjobbet
kommer OF att hjälpa till med och på redaktörsposten kommer AH att göra
Navet som förra året.

b) Webmaster.
c) Touringansvarig, väg- och fikaguideansvarig: Stämpeljakten; EA vill ha hjälp med
att ta fram förslag på fikaställen som vill vara med och ge10% rabatt och vara med i
stämpeljakten, alla förslag mailas till EA.
UKK SE oss kampanj; Riks har lovat stöttning. EA har försökt få tillstånd för
utomhus ytan vid UKK men har ännu så länge bara skickats runt. Vid diskussionerna
kom även Fyristorg upp som en möjlig plats, EA undersöker med kommun. Tillstånd
för kortegen söker EA hos polisen.
d) Klubbansvarig: OF skickar ut ett brev till samtliga klubbar om SeOss kampanjen
och GPS-kursen.
e) Rabatt- och sponsoransvarig, trafikskoleansvarig: inget att rapportera
f) Aktiviteter: Sören Uppman ställer upp på GPS-kurs gratis, datum 7/2 två kurser en
på fm och en på em, blir det lite anmälningar så blir det kanske bara en kurs.
g) Profilkläder: vi bestämde att vi beställer svarta skjortor, kort eller lång ärm och
svart hoodie, MA fixar till nästa möte.
h) Nollvisionsvägen: 255:an, OF skall åka ut och titta på den och ge förslag på
åtgärder.
i) AH var med på årets Riksårsmöte i Borlänge som representant från styrelsen.
Någon hade vält AHs MC och självkostnaden gick på 5000 kronor. Vi beslutade att vi
ska ersätta AH för denna kostnad.
j) Navet: Östra Aros vill ha en helsidesannons och har frågat på kostnaden för detta,
efter diskussioner beslutades att kostnaden för klubbar är 1000:- per sida, 500:- för
en halvsida, för företag är kostnaden 4000:- för helsida, baksidan 6000:-.
I övrigt kommer Navet att vara 16 sidor i år med större utrymme för de saker som vi
haft med tidigare, dvs. dels våra egna och klubbarnas aktiviteter och dels
Schoolverksamheten med både Knix på rörken och avrostning och gruskurser, vi
kommer även att ha lite mer utrymme för att t. ex. slå ett slag för SeOss
demonstrationen samt stämpeljakten.

§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig: AH har planerat att den avslutningsträff som aldrig blev av i höstas
kommer att äga rum i februari istället.
b) Rörkenansvarig: Lugnt just nu.
c) Avrostningsansvarig. Datum för avrostningarna är beslutade och kurserna är
upplagda i grundkurssystemet nu.
d) Grusansvarig: Det har inkommit en förfrågan från grusgruppen om kostnaderna
för den instruktörsavrostningskurs som planeras i vår, ett budgetförslag har skickats
till MCT och ordförande både i Stockholms och Uppsalas styrelser; , vi beslutade att
vi tar kostnaden för själva kursen, ev. delat med Stockholm total kostnad 35000:-, vi
rekommenderar att man tar ut 500:- deltagaravgift för de som kommer från andra

distrikt, AH har dock mandat att ändra detta beslut om grusgruppen har annan åsikt.
Vi tar också kostnaden för mat för våra instruktörer men ej för logi.
e) NTF-, TV-, TSR-ansvarig Björn fått kallelse för årsmöte i TSR 24/2, B och EA går
på mötet.
f) Kioskansvarig: inget att rapportera

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande
SMC Riks, etc.: KN har meddelat att hon per 20160111 avgår ur styrelsen, därmed
går AH upp som ny sekreterare så länge, även redaktör samt informatör omfördelas
enligt punkt 6a.

§9 Övriga frågor
AH önskade riktigt fikabröd på styrelsemötena istället för frukt och önskemålet
bifölls av större delen av styrelsen.

§10 Nästa tre möten
Nästa möten kommer att ske 11/2 samt 10/3 och 7/4. Samtliga möten sker kl 18.30
på kansliet, Stångby, Vaksala.

§11 Mötets avslutning

