
 

     PROTOKOLL
Box 3057
750 03  Uppsala
info@smcuppsala.se
www.smcuppsala.se
Organisationsnummer: 802427-3040

Utfärdare: 

            Olle Furåker
Justerare:

            Anders Hjelm
Plats för mötet: 

Clarion Hotel Uppsala
Sammanträdesdatum:

25/11 -18 16.30
Verksamhetsåret: Sammanträde nr:

2018          12          

Närvarande: Anders Hjelm (AH), Jan Bondesson (JB), Olle Furåker (OF), Tony Sondered (TS), Björn 
Ström (BS), Torbjörn Lindgren (TL), Roger Söderbom (RS),

Frånvarande: Anders F Eriksson (AFE), Yvonne Rengren (YR), Sören Uppman (SU), 
Jan Lindberg (JL), Mikael Ollgren (MO), Mounir Majdolani (MM), Erik Andersson (EA)

Adjungerade: David Lagerström (DL), Anders Ljungqvist (AL) – båda frånvarande

§1 Mötets öppnande Ordföranden  förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll       Föregående protokoll nr 11  från den  godkändes.

§4 Ekonomi
      En ny resultatrapport och balansrapport kom den 23/11 ifrån Yvonne.
      Årets resultat 120kkr minus mil-ersättningar för funktionärer till knix.
      Ny placering av distriktets kapital med ränta, kvarstår sen förra mötet, AH, YR.

 

§5 Post och skrivelser
      Mail-reklam, samt brev ifrån banken som eftersänds till kassören.

§6 Informationsgruppen

a) Informatör och Redaktör 
Tony S har tagit över som informatör i vårat distrikt.   
                                                 
Redaktörs funktionen bör delas i styrelsen och Ordf. Anders Hjelm sammanställer och 
skickar iväg! 

b) Touringansvarig
Länsträffen, datum är spikat till augusti 2019 den söndag den 11. Tony håller i Länsträffen 
med hjälp av en arbetsgrupp som består av TS, BS, OF, TL + ev. SU.

Nymedlems-touring kommer att ske den 6 Juni start kl.10, Torbjörn L leder.

c) Väg och Fika-ansvarig Denna punkt kommer att utgå, även i mallen.

d) Webbansvarig Inget nytt
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e) Rabatt och Sponsorsansvarig samt Trafikskolor; denna punkt återuppstår som Trafikansvarig 
under Trafikgruppen se även nästa punkt.

f) Aktiviteter
Denna protokollmall har uppdaterats på våran styrelse-konferens 25-11-18.                                      
Våra distrikts ansvarsområden gicks igenom och mycket uppdatering utfördes, även styrelsens 
protokollmall uppdaterades igen.
Länsträffen 11/8 2019, arbetsgruppen kommer att ha löpande möten från januari.   Knix och 
Avrostning startar som vanligt till våren, datum kommer senare, AH, DL.                           
Nymedlems-touring planerar TL till 6/6                                                                           
Funktionärsträffar löpande, AH

§7 Trafikgruppen

a) MCT -ansv. Inget just nu, men funktionärsträff på g., AH informerar.

b) (Rörken -ansv.)  blir Knix-ansv. Vilande period.

c) Avrostnings-ansv. Inget nu.

d) Grus-ansv. 28 november 2018 möte AH.

e) (NTF, TV, TSR -ansv.)  blir Trafikansvarig (BS)
Nollvisionen har spruckit för Trafiksäkerhetsrådet, antal trafikdödade har ökat sen förra året. TSR 
uppmanar alla organisationer inom trafik att komma med förslag till mindre trafikolyckor.               
TSR önskade att SMC U kom med förslag snarast, tas upp på nästa styrelsemöte, Förslag!?

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande
 Rapporter ifrån konferens-helgen (SMC centralt) i Arlanda stad,   AH, RS, TL, BS, TS   och OF deltog. 
 Kort rapport ifrån varje kurs kommer in här!  AH, OF, RS, JB, TL och TS 

Styrelseteknik:  Katarina Funsett och Tomas Bergström höll i och det blev mycket bra och kul!                 
Vi fick många svar på hur man gör i styrelsearbetet, jag har 7 sidor egna anteckningar men annars 
gäller SMC-s ’gulingen’, OF och BS.

MCT-mötet: En genomgång av SMC Riks Grus-instruktörs-utbildning gjordes av Anders Ljungkvist (för 
övrigt även SMC U grusansvarige). Övriga dagen ägnades till största delen åt nya Råd & Riktlinjer 3.0 
som i och med 2019 kommer att gälla för all fortbildning inom SMC School.                                                
På söndagens genomgång (med alla) fick vi också bekräftelse på att SMC fått sin utbildning certifierad, 
vilket gör det viktigare att R&R 3.0 följs. AH.

Flera rapporter kommer!                                                                                                                    
Distriktsinformatörer, Webmasters, Valberedning, Ordförandekonferens samt Kassör o Revisorskurs

§9 Övriga frågor SMC U -årsmöte blir 24 februari 2019 kl. 16 i kåken Stångby AH

§10 Nästa tre möten  

Kommande   planerade styrelsemöten blir tisdagarna  4/12-utgår, därefter 8/1, 5/2, 5/3 samt 2/4  
kl.18.30 i Kåken Stångby

§11 Mötets avslutning   

  Anders H tackade alla på mötet och nästa träff blir Tisdag 8/1 2019, Kl. 18:30 i Kåken      
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