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Organisationsnummer: 802427-3040

Utfärdare: 

Olle Furåker
Justerare:

Anders Hjelm
Plats för mötet: 

Stångby
Sammanträdesdatum:

25/09 18.30
Verksamhetsåret: Sammanträde nr:

2018             10   

Närvarande: Anders Hjelm AH, Sören Uppman SU, Olle Furåker OF, Jan Bondesson JB, Tony 
Sondered TS, samt Roger Söderbom (valberedning)

Frånvarande: Yvonne Rengren YR, Jan Lindgren JL, Mikael Ollgren MO, David Lagerström DL, 
Anders F Eriksson AFE, Torbjörn Lindgren TL, Björn Ström BS
Mikael Mattson Mm, Mounir Majdolani MM

§1 Mötets öppnande Ordföranden  förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen        Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll Föregående protokoll nr.9  godkändes      
efter att en del stavfel ändrades. OF

§4 Ekonomi

 Jag har börjat bokföra på nytt o är nu ikapp till augusti -18. Ekonomin fortsatt god YR.

§5 Post och skrivelser
Inget speciellt. Men postboxen kostar oss drygt 2500 kr./år, efter en diskussion i styrelsen så 
beslutade styrelsen att säga upp postboxen med skifte till årsskiftet.                                               
Ny adress blir ’Kåken’ Östra Aros Motorcykelklubb Stångby 1. 755 94 UPPSALA. 
Adressändringen till alla medlemmar blir i början av januari 2019.

§6 Informationsgruppen

a) Informatör och Redaktör Inget nu

b) Touringansvarig Inget nu
 
c) Väg och Fika-ansvarig Inget nu

d) Webbansvarig

SU har ont om tid och önskar bättre framförhållning av ändringar och annat på webbsidan, 
som är tidskrävande att skriva i.                                                                                                     
Facebook sidan ser många, bra. Maria N SMC kan numera skriva direkt på våran FB.
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e) Rabatt och Sponsorsansvarig samt Trafikskolor Inget nu.

f) Aktiviteter

Besök till Vittinge-parken, så uteblev första försöket. Men nu på måndag kväll kl. 18 1/10, vi 
ses där i Vittinge! kolla mail ifrån Tony, några tar bil, som OF. ps ändrat till måndag 8/10, kl.
18-. Vittinge-parken kan bli ett nytt, bra och roligt alternativ till Länsträffen 2019

§7 Trafikgruppen

a) MCT -ansv.     Special-Knix på Torsdag 4/10 kl.13 passen körs mellan 14 – 18 . detta är en 
certifiering av SMC:s kurskoncept av tyska funktionärer ifrån (DVR) enligt Jesper SMC.          
Anmälan görs till AH snarast om du kan deltaga som funktionär eller köra i grön eller gul 
grupp. Allt snack blir nog på engelska.

b) Rörken -ansvarig Endast en söndags-körning kvar 30/9 samt 4/10 kl.13.

c) Avrostnings-ansvarig Inget nu.

d) Grus-ansvarig Inget nu.

e) NTF, TV, TSR - ansvarig
                                                                                                                     

Trafiksäkerhetsrådet hade möte ikväll, ingen av oss kunde var med.

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande

    Styrelsekonferens SMC Uppsala bestämdes till söndagen 25 november -18, plats ej klart AH

§9 Övriga frågor

Konferenshelgen 17–18 november (Arlanda stad), sista anmälan 5/10 till SMC-C + AH, glöm 
inte att anmäla boende, mat och vilken kurs du ska delta på.                                                             
Kul o bra möte, med SMC-knuttar ifrån hela Sverige.
Uppvaktande av ÖAmck blir 50 år, SMC-Uppsala län gräver ner ett blått plommonträd OF.

§10 Nästa tre möten Tisdagar, 30/10,  4/12 och 8/1 kl. 18:30 prick i Kåken

§11 Mötets avslutning Ordförande AH avslutade mötet
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