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§1 Mötets öppnande 
Ordföranden JB förklarade mötet öppnat. 

§2 Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 

§3 Föregående protokoll 
Föregående två mötesprotokoll godkändes 

§4 Ekonomi 
a) Ekonomisk rapport från kassör: YR delade ut balans och resultat räkning tom. 6/4, 
som vanligt ser ekonomin god ut, balansen på kontona börjar öka igen i och med att 
folk börjar betala kursplatser både för grus och Knix. Eftersom det börjar bli lite 
mycket pengar på bankgirokontot beslöt vi ta över 100’ till sparkontot där vi får lite 
ränta. 
 
b) Övrigt: inget 
 

§5 Post och skrivelser 
Tackkort från Maria Johansson för uppvaktning vid Anders Johanssons begravning. 
Det har även inkommit ett mail från en person som erbjuder sig att hjälpa till, AH 
besvarar mailet. 
 

§6 Informationsgruppen 
a) Informatör och Redaktör: 



Spalten till MC-folket nr. 5 skrivs av KN, vi skriver om nymedlemstouringen och 
tjejKnix bl.a.. Huruvida det blev någon spalt skrivet till nr. 4 är det ingen som vet, 
men stoppdatumet var 29 mars så det är försent nu i vilket fall. 
 
b) Webmaster.  
SS efterlyser material till hemsidan som nyheter, alla styrelseposter och dylikt är 
ändrat,   
c) Touringansvarig, väg- och fikaguideansvarig: EA har börjat jaga fikaställen till 
stämpeljakten, det ser bra ut och de flesta är positiva, men han är osäker på om vi 
klarar av att köra själva tävlingen i år. EA mailar SS uppgifter om rabattställena och 
SS lägger upp dem på hemsidan. 
Se Oss-kampanjen: EA har haft kontakt med både länsstyrelsen, kommunen och 
polisen angående kortegen/demonstrationen, men de hänvisar bara vidare till 
varandra. 
ÖAM kan tänka sig att fixa fikat mot ersättning, efter diskussion så bestämde vi att vi 
betalar de faktiska kostnaderna plus en ersättning för deras besvär. EA förhandlar 
fram den summan inom vissa gränser. 
EA, JB och SS är på Fyristorg i förväg och förbereder, OF och KN kommer också när 
de är klara på Lelles. 
Motorcykelhandlarnas dag: KN och OF kommer att stå på Lelles på lördagen 7/5 och 
på Sulas 8/5. 
 
d) Klubbansvarig: OF går ut med info till klubbarna om Se Oss-kampanjen. 
 
e) Rabatt- och sponsoransvarig, trafikskoleansvarig: YR frågade om hon skulle 
fakturera Symaskinsboden för deras annons på hemsidan och det ska göras. EA 
skannar och mailar YR alla kontrakt så att hon kan se vilka andra som också ska 
faktureras. 
 
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, DL kommer hjälpa OF med 
texten. 
 
g) Navet: Navet har kommit ut tillsammans med Mc-Folket nr.3 och såg bra ut 
förutom något smärre tryckfel. 
 

§7 Trafikgruppen 
a) MCT-ansvarig: HLR-kursen blev inte särskilt välbesökt, pga. av dålig uppslutning 
blev det bara en kurs på förmiddagen med till slut fem deltagare. 
Patrik från Riks har tagit kontakt med AH och frågat om vi kan hålla en Knix-kurs på 
Åland, AH kommer att åka över med några instruktörer och hålla kursen  
 
b) Rörkenansvarig: Rörkengruppen har haft möte 23/2, då årskortet och diverse 
uppdateringar av manualer etc. avhandlades. Till dags dato har vi fått in fyra 
betalningar på årskort utan någon direkt reklam, vi har även mer än 35 förbokade till 
första Knixen 2/5. 
 
c) Avrostningsansvarig. Bägge kurserna är fulltecknade, det är fortfarande lite dåligt 
med funktionärer dock, AH ska gå ut med en förfrågan till alla instruktörer om det. 



AH lånar ut släpet och tar bilen den 17/4 och låter sedan grejerna ligga kvar i släpet 
till veckan efter, vem som tar bil 23/4 är ej klart då AH inte medverkar pga. jobb. 
 
d) Grusansvarig: Tvådagars gruskursen 7-8/5 är fullbokad med reservlista och kursen 
5/5 har 13 bokade hittills och blir förmodligen full den också, dock har vi dåligt med 
instruktörer ännu så länge. 
 
e) NTF-, TV-, TSR-ansvarig: Inget att rapportera då BS ej var med på mötet. 
 
f) Kioskansvarig: JB har kontakt med DL för inköpen till avrostningen. 
 
§8 Övriga rapporter samt information från ordförande  
Inget att rapportera  

§9 Övriga frågor 
Efter en  del mailkonversation angående KN:s roll i styrelsen beslutades att KN 
kommer att vara adjungerad till styrelsen. 
SS frågade om vi skulle fråga  kommunen om de hade några tankar på att göra 
samma sak som i  Stockholm angående Mc-parkeringarna, för att inte väcka den 
björn som sover så beslöt vi avstå från detta. 
En fråga restes om Mathias beställde några reklampennor som beslutades på ett 
tidigare möte, eftersom ingen visste detta så får vi väl se tiden an om det kommer 
några pennor, men då önskemål om give-aways fanns så kollar EA detta. 
EA har hämtat Mathias nycklar till Östra Aros kåk, kansliet och postboxen, JB tar 
nycklarna till kansliet och postboxen, EA lämnar tillbaka kåknyckeln till Östra Aros. 

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

§11 Mötets avslutning 

 


