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§1 Mötets öppnande
AH förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll
Då föregående protokoll inte kommit ut förrän idag, så väntar vi med att godkänna 
protokollet då det var en del som behövde justeras.

§4 Ekonomi
Ekonomisk rapport från kassör: Kassören var inte med, men har lämnat en 
ekonomisk rapport som hittills endast innehåller sedvanliga kostnader så här års.

§5 Post och skrivelser
Ett antal räkningar har inkommit, bl.a. från ÖAM om hyran och kostnader för 
årsavgiften för Rörken, vi har även fått fakturan från Uppsala MotorsportUnion på 
kostnaderna för Knixkurserna på Rörken 2016. 
Faktura på postboxen på nästan 2 500:- , AH ifrågasatte om vi ska ha kvar postboxen,
då det är uppsägningstid på postboxen så lär vi ha kvar den detta år men vi ska kolla 
med ÖAM om vi kan ha vår post hit till kansliet/ÖAM:s klubbkåk istället, antingen i 
samma postlåda som de eller eventuellt en egen, EA kollar med ÖAM.
Vi har även fått en kreditfaktura på den felaktiga fakturan från Svevia som 
omnämndes i förra protokollet.
Förutom fakturor och reklam har vi även fått årets deklaration från Skatteverket.
SMC fonder tackar för stort bidrag

§6 Informationsgruppen
a) Informatör och Redaktör:
Då Navet är på gång kontakta alla klubbarna, Dannemora mck har svarat OF
Text på Se Oss kampanj, hel sida till Navet. EA, AH
SE OSS KAMPANJEN 27/5 kl 11:00 start IKEA parkering, körväg? EA

http://www.smcuppsala.se/
mailto:info@smcuppsala.se


SMC-U protokoll 4       2017-01-03  sida 2

Övriga program ifrån klubbarna samt vårat SMC U ska in till Navet
Boka tryckning till SMC centralt Borlänge av Navet. AH
Material till SMC boken ska in till SMC riks senast 9/1.

b) Webmaster.  Bild på styrelsen ska in på websidan. AFE 

c) Touringansvarig, Länsträffen planerad till 10/8, 18:00 Polacksbacken TL
d) Väg- och fikaguideansvarig: Inget nytt att rapportera.                                              

e) Klubbansvarig: Dannem.mc svarar. Svårt att nå alla klubbar OF

f) Rabatt- och sponsoransvarig, trafikskoleansvarig: Inget att rapportera. 
EA

§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig: Inget att rapportera AH
b) Rörkenansvarig: Trafikgruppen möte med kartingutskott och Rörkengruppen  
     rivning av speakertornet samt nytt på g. Funktionärsdag 1/5 AH

c) Avrostningsansvarig: avrostning på Rörken 30/4 samt  7/5 DL
d) Grusansvarig: Kurser; två på våren och en på hösten, datum senare AH
e) SMC U funktionärer får biljett till MC-mässan AH

f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig:  (förkortningsansvarig) BS
Trafiksäkerhetsrådet i Kommunen har öppet möte 21/2 18-20 stationsg. 20,  
BS, OF, JB går på mötet BS

g) Kioskansvarig: Samma sortiment 2017. JB
 Fler personer behövs till kiosken i Rörken, introduceras av JB.

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande 
Inget att rapportera AH

§9 Övriga frågor
Vi alla ska fota och filma vid alla Mc händelser där vi SMC U är med, 
för att senare få till en presentation av oss SMC Uppsala. Alla, EA

Profilkläder; nya skjortor till alla samt tre huvtröjor till de nya, 
allt är beställt. Leverans från Tony Reklam, troligtvis till nästa möte OF
SMC-U stämplar (till stämpel jakten) finns ej på ’Tonys reklam’ 
bortslarvade, ingen faktura. OF

Studiebesök på Öhlins i Upplands Väsby!! I februari, kollas upp av OF
Mekarkurs, Björn kollar upp BS

§10 Nästa tre möten
Nästa möte Tisdag 7/2 18:30 Kåken, samt 7/3 och 4/4, ok? ? Alla

§11 Mötets avslutning
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