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§1 Mötets öppnande

AH förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Vi beslöt adjungera Tina Malm till 
styrelsen och hälsade henne välkommen.

§2 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll

Godkänt av alla deltagare

§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.
Deltagare har redan börjat betala in till våra kurser.

§5 Post och skrivelser

Mail ifrån vandrarhemmet Epokgården i Öregrund, vi kan eventuellt få SMC-rabatt.                   
Mail ifrån riks med info om distriktstian, totalt  utbetalt efter kostnader för 
föreningsförsäkring och konferenskostnader i samband med storkurshelgen: 89921:-, detta är 
bokfört på förra året.

§6 Informationsgruppen
a) Informatör och Redaktör:
Då Navet är på gång kontaktas alla klubbarna, Dannemora MCK har svarat OF
ÖAMCK på gång och kommer med i Navet              OF
Text Se Oss kampanjen till Navet, fortfarande ej klart EA
Bokning av Navet klart ca 16 000 kr 100 överexemplar. Materialet klart 20/2 AH
Skjortorna klara från Toni Reklam, delas ut … OF

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

Sida 1 av 2

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


AFE jagar bilder ifrån alla som saknas, Hemsidan ska uppdateras angående kursinfo.
Vice webmaster Sören N. skall bli uppdaterad av AFE AFE

c) Touringansvarig, Länsträffen planerad till 10/8, 18:00 Polacksbacken TL
SN beräknar ca 150 deltagare, Fjällnora kontaktas ang. fika korv o bröd till alla SN
 
d) Väg- och fikaguideansvarig: Inget nytt att rapportera. JB           

e) Klubbansvarig: se ovan, a ).
f) Rabatt- och sponsoransvarig, trafikskoleansvarig: Inget att rapportera. EA

§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig: Alla funktionärer som var verksamma under 2016 blev bjudna på MC 
mässan AH

b) Rörkenansvarig: Vi hart haft ytterligare ett möte med kartingutskott bl.a.
rörande en eventuell utbyggnad av banan på lång sikt. AH

c) Avrostningsansvarig: avrostning på Rörken 30/4 samt 7 /5 DL

d) Grusansvarig: Kurser; 20-21 maj, 25 maj och 9-10 september AH
Grus gruppen i Uppsala/Stockholm kommer att ansvara för en riksutbildning för
 instruktörer 13–14/5 i Säfsen. AL          
Grusavrostning för funktionärer 16 april                                             AL
Möte med grus gruppen 8/2 AH

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

g) Kioskansvarig: Samma sortiment 2017. 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 Uppsala är med, 
för att senare få till en presentation av oss SMC Uppsala.              Alla, EA
SMC-U stämplar (till stämpel jakten) finns ej på ’Tonis reklam’ 
bortslarvade, ingen faktura. OF
OF har haft kontakt med Öhlins i Upplands Väsby för att få till ett studiebesök, tyvärr
fick vi fick nobben, då de inte hade tid. OF
Mekarkurs, BS är ej med idag, men kollar upp BS

§10 Nästa tre möten

Nästa möte Tisdagar 18:30 Kåken, 7/3 samt 4/4,  och 2/5 Alla

§11 Mötets avslutning

Ordförande avslutade mötet och vi tog ett foto till Navet med närvarande styrelsemedlemmar.
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