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

§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: inget

§5 Post och skrivelser
Div. fakturor, slutskattebesked samt reklam för reklampennor som vi beslutar
beställa 150 st av, med SMC-logga om möjligt, annars bara text.

§6 Informationsgruppen
a) Informatör och Redaktör:
Spalten till nr. 3 är inskickad sedan länge och nästa spalt skall skickas in om några
veckor.
b) Webmaster.
SS var inte med men meddelade att det inte hänt så mycket där. AH meddelade att
grundkurssystemet har uppdaterats de senaste dagarna.

c) Touringansvarig, väg- och fikaguideansvarig: MA meddelade att vi inte har tagit
med stämpeljakten i Navet eftersom det är osäkert om vi hinner få fram tillräckligt
många fikaställen. Vi ska dock fortsätta med att jaga fikaställen så får vi se om vi
hinner med stämpeljakten i år, annars kör vi den nästa år när vi redan har klart med
fikaställena. AH har inte kollat stämpelpriser med andra företag men ska fixa det till
nästa möte, OF kollar också med en kontakt han har.
Se Oss; EA har haft kontakt med både polisen och kommunen och har efter ett antal
samtal och mail fått ok för att hyra Fyristorg, priset är ca: 2000:- för markhyran, ca:
3400:- som ersättning för uteblivna parkeringsavgifter samt kostnader för
kommunens arbete med skyltning. Då markhyran är samma oavsett tid och det inte
skilde så mycket för parkeringsavgifterna heller så beslutade vi att hyra torget hela
dagen. Det blir då också lättare att se till att inga bilar parkerar där trots
avspärrningar. Vi skall också ta fram ett par roll-ups som reklam som vi skall försöka
få sätta ut på Lelles och Sulas. Vi tar också fram en banderoll som sätts på en
ställning som EA fixar, Svedea kommer att vara med på Fyristorg och vi ska höra med
Earsafety, vi ska också försöka fixa fika på något sätt, EA kollar med fiket brevid
Hambergs fisk.
Vi har inte fått tillståndet klart för själva kortegen/demonstrationen, men vi kommer
att köra den inlämnade vägen i alla fall även om vi inte får tillstånd. Skillnaden är att
vi får lov att respektera trafikljus etc. i så fall.
d) Klubbansvarig: OF har skickat ut mail till klubbarna men har hittills fått väldigt
lite respons, han ska till sommaren försöka besöka klubbarna istället.
e) Rabatt- och sponsoransvarig, trafikskoleansvarig: inget att rapportera
f) Nollvisionsvägen: OF har varit ute på 255:an och tagit bilder som visades upp samt
redovisade sina synpunkter. Han skall skriva ned dem och lägga dem i dropboxen så
alla kan ha synpunkter innan det mailas upp till Riks.
g) Navet: Navet är klart och inskickat för tryck, Lelles hörde aldrig av sig så någon
annons blev det inte.

§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig: AH har planerat HLR-kurs till 2/4, funktionärskonferens har varit
20 feb, det kommer en 10/4 också med samma innehåll. Två olika kurser för
aspiranter är också inbokade helgen 9 och 10 april.
b) Rörkenansvarig: Rörkengruppen har haft möte 23/2, då årskortet och diverse
uppdateringar av manualer etc. avhandlades.
c) Avrostningsansvarig. Ca: 45 deltagare anmälda men endast 7 funktionärer så där
behöver vi fler, i övrigt är allting klart.
d) Grusansvarig: Gruskurserna är snart fullbokade vi har 17 anmälda på 2dagarskursen och 8 st på 1-dagskursen. Instruktörsavrostningskursen är klar och
hittills har vi 29 st anmälda.

e) NTF-, TV-, TSR-ansvarig: Årsmöte i TSR 24/2, BS och EA rapporterade från ett
mötet, inga ärenden som gällde motorcyklister rapporterades.
f) Kioskansvarig: inget att rapportera

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande
MA delade ut verksamhetsöversikt för 2016 som också ligger i dropboxen.

§9 Övriga frågor
Inga övriga frågor

§10 Nästa tre möten
Nästa möten kommer att ske 7/4, 4/5 och 1/6. Samtliga möten sker kl 18.30 på
kansliet, Stångby, Vaksala.

§11 Mötets avslutning

