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Närvarande: Närvarande: Anders Hjelm (AH), Mathias Arvidsson (MA), Erik
Andersson(EA), Sorin Srbu(SS), Bosse Hagberg (BH), Björn Ström(BS) (från §8)
Frånvarande: Jan Lindberg (JL), Mikael Ollgren (MO), Yvonne Rengren (YR), David
Lagerström(DL), Jan Bondesson (JB), Torbjörn Lindgren (TL), Olle Furåker(OF)

§1 Mötets öppnande
Ordföranden MA förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes

§4 Ekonomi
a) Ekonomisk rapport från kassör: MA redovisade ekonomin som är fortsatt god, nu
börjar det även droppa in pengar för betalda kurser.
b) Övrigt: Flytten till Sala Sparbank är klar tyvärr avslutades postgirot omgående
vilket kan ställa till problem om någon betalar till det gamla kontot.

§5 Post och skrivelser
Div. avtal etc. från Sala Sparbank och från Loomis för kassahanteringen på Rörken.

§6 Informationsgruppen
a) Informatör och Redaktör:
Inget nytt att rapporterab) Webmaster.
SS tar över som webmaster istället för MA som går ned som vice webmaster.

c) Touringansvarig, väg- och fikaguideansvarig: EA har tagit fram ett fikaställe i
Östervåla, bara 29st kvar. MA har kollat pris på stämplar med Toni reklam och har
fått ett pris på 200:- per st, eftersom vi ska ha uppåt 30 st blir det lite mastigt, AH ska
kolla med andra företag . Se Oss; körväg har lämnats in till polisen, det kommer ta
åtta veckor till beslut.
d) Klubbansvarig: Inget att rapportera
e) Rabatt- och sponsoransvarig, trafikskoleansvarig: inget att rapportera
f) Aktiviteter: GPS-kursen 7/2: 4 anmälda totalt, en på fm och tre på em, varav två
kom, men de var glada och nöjda.
g) Profilkläder: Kläderna har kommit och delades ut till närvarande, de som inte var
närvarande får vänta tills nästa möte.
h) Nollvisionsvägen: 255:an, inget att rapportera då OF inte var med.
i) Navet: AH håller på med Navet, MA mailar AH om när deadline är, Lelles har blivit
tillfrågade om annons men inte svarat.

§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig: AH har planerat HLR-kurs till 2/4,en funktionärskonferens
kommer att hållas på flera håll i landet, varav Stockholm är närmast för oss, den hålls
20/2 och 10/4, hittills har vi ca: 15 funktionärer från Uppsala anmält sig.
b) Rörkenansvarig: Vi kommer som vanligt att ha en funktionärsdag 1 maj, då ÖAM
vill ha en avrostningsdag för sin ordonannsverksamhet, då de inte anser att vi kan
samsas på banan, så undrar de om vi har någon verksamhet 24/4 vilket vi inte har.
De uppmärksammar oss också om att enligt det nya avtalet måste vi tala om för ÖAM
vilka tider vi skall köra på banan.
Mv Augusta-klubben ha frågat om att få hyra banan någon söndag , då Roger
Söderbom förra året hade synpunkter på att vi gjorde detta och menade att de tider vi
inte använde var Unionens tider så hänvisar vi dem till Unionen.
AH framförde ett förslag att vi ska ta fram årskort till Rörkens Knix-körningar,
kostnaden för dessa skall bli 3000:- för ej SMC-medlem, 2000:- för medlem och
1000:- ungdomsrabatt, i priset ingår även förhandsbokningsavgiften då det blir
mycket smidigare att kolla dessa. För att stävja missbruk så tar vi ut en straffavgift
om man bokar plats men inte dyker upp, straffavgiften bör vara en vanlig avgift
inklusive bokningsavgiften. I samband med detta tar vi bort det tidigare frikortet som
man fått om man kört mer än 10 ggr.
c) Avrostningsansvarig. Det är klart med ytan vid Bilprovningen och det blir även
besiktning precis som förra året. Kurserna är upplagda i anmälningssystemet
anmälningarna har börjat droppa in.
d) Grusansvarig: Gruskurserna är klara och upplagda i anmälningssystemet och
intresset är väldigt stort. Instruktörsavrostningskursen är planerad och klar och skall
också skickas ut så fort AH har lagt upp den i anmälningssystemet (vilket just nu är
lite knepigt).

e) NTF-, TV-, TSR-ansvarig: Årsmöte i TSR 24/2, BS och EA går på mötet.
f) Kioskansvarig: inget att rapportera

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande
Vi har fått en förfrågan från SMC Stockholm om vi är intresserad av att köpa deras
släp som de ska avyttra, efter diskussion så beslutade vi tacka nej.
MA skall åka på ordiskonferensen som hålls på Eurostop Arlanda stad i år, han
frågade om han kunde ligga kvar efter dagskonferensen och det beslutade styrelsen
var ok.
Bosse Hagberg presenterades som nytt förslag till valberedningen och det bestämde
styrelsen var ok.
BS anlände och informerades om tidigare diskussioner och beslut under mötet och
biföll samtliga beslut.

§9 Övriga frågor
EA hade förslag att vi anordnar en tävling med körkort för mc som pris exempelvis
vid SeOss kampanjen, AH föreslog att vi gjorde det typ stipendie istället. Vi beslutade
jobba vidare med detta och siktar på att ta ett sådant beslut på årsmötet.

§10 Nästa tre möten
Nästa möten kommer att ske 10/3, 7/4 och 4/5. Samtliga möten sker kl 18.30 på
kansliet, Stångby, Vaksala.

§11 Mötets avslutning

