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§1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Vreta

§2 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§4 Ekonomi

 Rapport ifrån YR, ser ut att stämma

Utlägg för Dator till sekreterare godkänt av AH.

§5 Post och skrivelser 

Mail ifrån Petra SMC kansliet, bedrägeri mot kontot hos SMC Norrbotten.

§6 Informationsgruppen
a) Informatör och Redaktör:  Ingen spalt till MC folket, hanns inte med. AH

       Tina (TM) tar över informatörs rollen av (OF), så alla kan ge info till (TM).

b) Webmaster.  
 Web sidan ska uppdateras snarats och även Facebook sidan, AFE

c) Touringansvarig,                                                                                                                   
Touring nu i helgen 10/6 – 11/6, med övernattning, få anmälda.
Ny medlemstouring blir i augusti.  (TL)                                                                                               
Länsträffen 10/8, Sören N kontaktar Fjällnora.
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§6 Informationsgruppen
d) Väg- och fikaguideansvarig: 
Tuvängens funktionär och instruktörskurs 3/6, problem togs upp på ett bra sätt.                         
Ove Lindström SMC Sto. gjorde den till en toppen kurs. (TM).

e) Klubbansvarig:    Inget att rapportera OF.                                 

f) Rabatt- och sponsoransvarig, trafikskoleansvarig: 
  Ingen kunde ge info vid ’Riksettan’ 

§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig: HLR 6/5 blev bra och lärorik. 

b) Rörkenansvarig Kalt och kyligt under Maj och flera vurpor och incidenter än normalt.
Tjejknix på Mors dag, endast 28 st. men nöjda.

c) Avrostningsansvarig    44 st. kom 30/4, och 50 st. kom 7/5 lyckat.

d) Grusansvarig:  20 – 21 + 25 Maj, stort deltagande på Rörken. Gruskurser även i Sept. av   
(AL) Anders Ljungkvist.

f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig:   (BS).  Kommun-möte 11/5 kl.18.Torsdag, OF och JB deltog. 
Landsbygden var ämnet, som växer kraftigt. Vägnät, pendlarpark. och cykelvägar planeras. 
Även service byggs ut i Storvreta, Almunge, Gunsta, Jälla (Vindbacken) och i Björklinge.  Se; 
www.uppsala/oversiktplan (strategisk planering från trafiksäkerhetsrådet). OF                            

g) Kioskansvarig:   Nya medhjälpare, och allt rullar på. JB
          
h) SE OSS-kampanjen: (EA) Lördag 27 Maj 29 totalt och 20 tävlade, en del rest långt.
Ett bra koncept tyckte alla (lite knepiga frågor) och vi syntes bra och folk ställde frågor.
Erik hade priser till alla tävlande som delades ut i Kåken med korv o fika.
Nya ’Se Oss’ dekaler tas fram av SU, 100 köps in, för att dela ut.

  
§8 Övriga rapporter samt information från ordförande                        

 Extra Årsmöte 17/5 Kåken. Nya suppleanter, (TM) Tina Malm, (DG) Daniel Gessre, (SU) 
Sören Uppman, och (LG) Lena Gustafsson, valdes in till SMC Uppsala styrelse

§9 Övriga frågor                                                                                                     

I november så återkommer ’SMC Konferens helg’ med olika utbildningar, bra och trevligt. 

 §10 Nästa tre möten
 Nästa tre möten:  Inget i Juli och 8/8 samt 5/9 i Kåken 18:30. Även 3/10,  7/11,  5/12.

§11 Mötets avslutning Ordförande avslutade mötet.
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